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Esta dissertação de mestrado tem como objetivo fazer uma 

reflexão sobre o processo de construção da proposta pedagógica por Ciclos de 
Formação na Escola Municipal Ensino Fundamental Vila Monte Cristo, no ano 
de 1995, a qual posteriormente foi transposta para a Rede Municipal de Ensino 
de Porto Alegre, passando a configurar-se, a partir de 1997, como Política 
Pública Educacional. Para tanto, vale-se do aporte teórico na Educação, na 
Filosofia, na Sociologia, na Antropologia e na Ciência Política com a utilização 
de entrevistas com pais, alunos, comunidade e com parte do conjunto de 
professores que participaram da organização da referida proposta. Assim, 
fazem-se entrelaçamentos dos dados coletados, com análise das condições de 
possibilidade de emergência da mesma, incluindo como material para análise, 
publicações da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre do período 
de 1991-1997 e documentos da Escola, dentre outros. As referências teóricas 
foram escolhidas na perspectiva de contextualizar o momento histórico e 
explicitar conceitos como modernidade, democracia, participação, coletivo, 
sujeito, poder, transposição. O texto busca apresentar os sujeitos envolvidos na 
pesquisa, o contexto nacional, estadual e local vigente à época da elaboração 
da proposta idealizada para o cotidiano de uma escola em especial, bem como 
os efeitos produzidos nos sujeitos envolvidos. Por fim, procura questionar a  
transposição da Proposta para a Rede Municipal, visto que esta não 
possibilitaria, de forma idêntica, a vivência das experiências singulares e 
particulares por tratar-se de outros sujeitos, com outras histórias e em  outro 
contexto.  
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La presente Disertación  de Maestría tiene por objeto llevar a cabo 
una reflexión acerca del proceso de construcción de la propuesta 
pedagógica por Ciclos de Formación de la Escuela Municipal de 
Enseñanza Fundamental Vila Monte Cristo, en el año 1995, la cual 
posteriormente se traspuso a la Red Municipal de Enseñanza de Porto 
Alegre, convirtiéndose, desde el año 1997, en Política Pública 
Educacional. Para ello, se vale de las aportaciones teóricas de la 
Educación, de la Filosofía, de la Sociología, de la Antropología y Ciencia 
Política, con utilización de entrevistas a los padres, los alumnos, la 
comunidad en general y una parte del profesorado que ha participado 
en la organización de dicha propuesta. Así, se hacen cruzamientos 
entre los datos recolectados, a la par del análisis de las condiciones de 
posibilidad de emergencia de la misma, tomando como material para tal 
fin publicaciones de la Secretaría Municipal de Educación de Porto 
Alegre del período de 1991 a 1997, documentos de la Escuela, entre 
otros. Las referencias teóricas se han elegido hacia la perspectiva de 
enmarcar el momento histórico y aclarar conceptos tales como los de 
modernidad, democracia, participación, colectivo, sujeto, poder, 
transposición.  Este trabajo busca presentar, pues, los sujetos 
involucrados en la investigación, el contexto nacional, estadual y local 
vigente a la época de la elaboración de la propuesta ideada para la 
cotidianidad de una escuela en especial, como así también los efectos 
producidos en los sujetos involucrados. Finalmente, procura cuestionar 
la transposición de la Propuesta a la Red Municipal, a la vista de que 
ésta no posibilitaría, de forma idéntica, la vivencia de las experiencias 
singulares y particulares por tratarse de otros sujetos, con otras historias 
y en otro contexto. 
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CECE – Comissão de Educação, Cultura e Esporte da Câmara 

Municipal de Vereadores de Porto Alegre. 

CEED – Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul 

CME – Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre 

EMEF – Escola Municipal de Ensino Fundamental 

MULTI – Equipe Multidisciplinar 

NAI – Núcleo de  Assessoria Institucional 

OP – Orçamento Participativo 

PMPA – Prefeitura Municipal de Porto Alegre 

RME – Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre 

SEC – Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Sul 

SMED – Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre
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ECGG –  Entrevista Coletiva Grande Grupo composto por onze professoras e a 

entrevistadora . 

ECGP1 – Entrevista Coletiva Pequeno Grupo composto por três professoras 

além da entrevistadora. 

ECGP2 – Entrevista Coletiva Pequeno Grupo composto por duas professoras e 

a entrevistadora 

EICA – Entrevista Individual com Assessor  

EILC – Entrevista Individual  com  Liderança da Comunidade. 

EICP1 – Entrevista Individual com Pai de aluno  ingresso na escola em 1996. 

EICP2   – Entrevista Individual com Pai de aluno ingresso na escola em 1995. 

EICA1 – Entrevista Individual com Aluno, formando de 1999. 

EICA2 – Entrevista Individual com Aluno, formanda de 2002. 

EICA3 – Entrevista Individual com Aluno, formanda de 2002. 
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“E assim prosseguimos, botes contra a corrente, 
impelidos incessantemente para o passado.” 

F. Scott Fitzgerald 
 

 

 

 

 

 

 

  sta dissertação que apresento ao Programa de Pós-Graduação da 

Faculdade de Educação da UFRGS, na linha de pesquisa Políticas e Gestão 

dos Processos Educacionais trata, inicialmente, do encontro de um grupo de 

professores  movidos pelo desejo de mudança e provocados pelo desafio 

proposto pela Administração Pública da cidade de Porto Alegre, através 

coordenação da sua Secretaria Municipal de Educação, de organizar uma 

proposta pedagógica que rompesse com entraves como repetência, evasão 

escolar e apontasse para possibilidades de avanço pedagógico.  O estudo 

prossegue considerando as repercussões, nesse coletivo, a partir do momento 

que a referida proposta transforma-se em política de gestão pela Administração 

Municipal. 

E 
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  Busca mostrar o cenário vigente na época de sua proposição e de 

como atualmente está configurado, apresentando assim o que torna peculiar a 

história da Escola Municipal Vila Monte Cristo e as decorrências do processo 

empreendido, principalmente nos anos iniciais do seu funcionamento. 

   Na perspectiva de produzir uma reflexão, dirigi o olhar para doze 

anos atrás, detendo-me nas motivações dos sujeitos que tiveram significativa 

importância nessa história. Ao partilharem sonhos, inquietações, realizações, 

frustrações... Demonstraram  que, quando imbuídos de um sentimento de 

coletividade, é possível suprir com vontade, disposição e cumplicidade os 

momentos de divergência e conflito. 

  Nas diversas histórias rememoradas com as pessoas com as 

quais foi possível empreender esse exercício de memória, minha presença 

esteve tanto como pesquisadora como parte desse contexto.  Assim, a busca 

de análise do material coletado foi instrumentalizada pelos referenciais 

adquiridos ao longo do curso de  Mestrado, possibilitando revisitar, com um 

olhar diferente, algo  que me é tão familiar.    

No que chamo de desenho inicial (capítulo 1), busco apresentar 

como se deu a escolha do universo que propus pesquisar, bem como traçar os 

caminhos percorridos a partir  do que instigou a realização da pesquisa. 

  A reflexão posterior permite estabelecer relações entre o 

momento vivido na Rede Municipal de Ensino – RME, entre os anos de 1989-

1994 conectando-a ao contexto estadual e nacional,  que antecede o início das 

atividades escolares na EMEF Vila Monte Cristo em 1995. No texto é 
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apresentado como condições de possibilidade e denominado como vozes e 

ruídos (capítulo 2), visto que  penso esse contexto como sendo um burburinho 

que ajuda a compor este acontecimento. 

Posteriormente, passo à apresentação da constituição do grupo 

de professores que, inicialmente, foi designado a desenvolver suas atividades 

profissionais nesse local, formando na nova escola um coletivo novo.  Nessas 

aproximações, contornos e movimentos (capítulo 3), promovo um 

entrelaçamento entre as lutas da própria comunidade onde está a Escola  com  

os vestígios que emergiram nas lembranças de pais, professores, alunos, 

comunidade,  dando à história  a marca do desejo como centralidade na busca 

da consecução dos seus planos . 

  A partir da escuta das falas, nos encontros promovidos para deixar 

fluir a memória desses sujeitos, propus-me a analisar questões relacionadas à 

transposição dessa proposta para o conjunto das escolas municipais de Porto 

Alegre, e que fora pensada apenas para o local dessa escola, chamado Vila Monte 

Cristo, transfigurando-se em uma política para a cidade. A partir daí, busco 

expressar como o sentir  coletivo destes sujeitos foi afetado e como passou a se 

ver na relação com a administradora – mantenedora, compondo um sentir 

desordenado que chamo de interrogações e desencontros (capítulo 4). 

De posse desses vestígios finalizo com afirmações e interrogações, 

algumas delas provocadas a partir do lembrar, re-sentir, pensar, re-elaborar, na 

partilha dos momentos de encontro, onde  estive  imersa. Tenho presente que 

continuo fazendo parte desse coletivo ao longo dos quase doze anos de existência 
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da Escola e que, por ser um espaço cheio de vida e movimento, permanece com 

um final em construção (capítulo 5). 

É importante destacar a opção por trazer, para este trabalho, 

autores que, ao longo dos estudos, provocaram desacomodação e instigaram a 

buscar um referencial que contribuísse na análise dos diferentes pontos de 

vista dos entrevistados, como Maffesoli, Balandier e Foucault, entre outros. 
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““HHáá  uumm  qquuaaddrroo  ddee  KKlleeee  qquuee  ssee  cchhaammaa  AAnnggeelluuss  NNoovvuuss..  
RReepprreesseennttaa  uumm  aannjjoo  qquuee  ppaarreeccee  qquueerreerr  aaffaassttaarr--ssee  ddee  aallggoo  
qquuee  eellee  eennccaarraa  ffiixxaammeennttee..  SSeeuuss  oollhhooss  eessttããoo  eessccaannccaarraaddooss,,  

ssuuaa  bbooccaa  ddiillaattaaddaa,,  ssuuaass  aassaass  aabbeerrttaass..  
OO  aannjjoo  ddaa  hhiissttóórriiaa  ddeevvee  tteerr  eessssee  aassppeeccttoo..  SSeeuu  rroossttoo  eessttáá  

ddiirriiggiiddoo  ppaarraa  oo  ppaassssaaddoo..  OOnnddee  nnóóss  vveemmooss  uummaa  ccaaddeeiiaa  ddee  
aaccoonntteecciimmeennttooss,,  eellee  vvêê  uummaa  ccaattáássttrrooffee  úúnniiccaa,,  qquuee  aaccuummuullaa  
iinnccaannssaavveellmmeennttee  rruuíínnaa  ssoobbrree  rruuíínnaa  ee  aass  ddiissppeerrssaa  aa  nnoossssooss  

ppééss..  EEllee  ggoossttaarriiaa  ddee  ddeetteerr--ssee  ppaarraa  aaccoorrddaarr  ooss  mmoorrttooss  ee  jjuunnttaarr  
ooss  ffrraaggmmeennttooss..  MMaass  uummaa  tteemmppeessttaaddee  ssoopprraa  ddoo  ppaarraaííssoo  ee  

pprreennddee--ssee  eemm  ssuuaass  aassaass  ccoomm  ttaannttaa  ffoorrççaa  qquuee  eellee  nnããoo  ppooddee  
mmaaiiss  ffeecchháá--llaass..  EEssssaa  tteemmppeessttaaddee  oo  iimmppeellee  iirrrreessiissttiivveellmmeennttee  

ppaarraa  oo  ffuuttuurroo,,  aaoo  qquuaall  eellee  vviirraa  aass  ccoossttaass,,  eennqquuaannttoo  oo  
aammoonnttooaaddoo  ddee  rruuíínnaass  ccrreessccee  aattéé  oo  ccééuu..  EEssssaa  tteemmppeessttaaddee  éé  oo  

qquuee  cchhaammaammooss  pprrooggrreessssoo  ppaassssaaddoo””..  

WWaalltteerr  BBeennjjaammiinn..  
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                   quadro Ângelus Novus de Paul Klee, é uma imagem 

recorrente, bem como as palavras de Walter Benjamin ao tratar do conceito de 

história. Ambos ajudaram a compor o itinerário pelo qual fui materializando a 

organização de pensamentos e leituras desde a elaboração do projeto de 

dissertação.  

É das palavras de Benjamin (1996, p.229), ao tratar sobre a 

história como sendo “objeto de uma construção cujo lugar não é o tempo 

homogêneo e vazio, mas um tempo saturado de ‘agoras’ ” , que parto para  

situar o desenho inicial, traçado e articulado no movimento de pensar as 

condições que contribuíram para dar corpo a uma experiência  rica em 

sentimentos e desejos, possibilitando a emergência da proposta de 

organização de uma escola pública  em um lugar chamado Vila Monte Cristo, 

no ano de 1995, e que posteriormente foi transposta para a Rede Municipal de 

Porto Alegre, tendo sido implantada, como política de gestão, no conjunto das 

escolas a partir de 1997. 

Tal como o anjo de Paul Klee, conjugado com a interpretação de 

Walter Benjamin, minhas asas estão presas1 a vários acontecimentos ligados 

                                                 
1 Tratado aqui como apreender, segurar  o que pode acabar por  provocar cismas e 
um certo ruminar sobre estes acontecimentos. 

O 
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fortemente a um tempo e espaço, onde os mesmos colaboram fundando o 

presente como se eles provocassem as opções de cores e formas para esse 

desenho inicial.  

A solidão da escrita permitiu um evocar de lembranças pessoais, 

das angústias e questionamentos que povoaram os sonhos e que alimentaram 

o meu desejo de retornar à cidade de Porto Alegre após seis anos de 

distanciamento por razões profissionais. Tempo em que desenvolvi atividades 

profissionais em Camaquã, interior do Rio Grande do Sul, no âmbito municipal, 

estadual e privado, o qual me permitiu ricas vivências, contribuindo assim para 

o meu amadurecimento profissional, porém possibilitando-me perceber 

concretamente as dificuldades para transformar os  sonhos em realidade, 

parecendo ser quase intransponível a ponte entre esses. Apesar de 

constituírem-se em esferas de poder diferentes entre si, muitas vezes percebia  

o desejo, das pessoas que tinham o papel de propor políticas públicas, se 

sobrepondo ao que eu acredito serem suas reais funções.  

Na volta em 1991, que foi acalentada durante esse tempo, 

percebi a possibilidade do encontro entre o que entendia como sendo o tempo 

e o lugar onde os sonhos iriam transmutar-se em realidade já que minha 

nomeação para ocupar o cargo de professora da Rede Municipal de Ensino de 

Porto Alegre,  concomitante com a atuação na rede pública estadual,  permitiria 

encontrar uma realidade diferente da que conhecia até então.  

Se naquele momento a Educação Física, minha área de 

formação, era ainda centro de minhas indagações, ao chegar a Porto Alegre, 

outras questões passaram a assumir importância. Em virtude das realidades 
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tão distintas entre as redes estadual e municipal, as questões do cotidiano 

educacional passaram a se apresentar como outro caminho a ser percorrido. 

Em 1992 comecei a atuar junto a órgãos de representação dos 

segmentos escolares,  o que possibilitou-me uma aproximação com a 

comunidade, tanto na escola municipal como na estadual. Foram momentos 

muito ricos que, ao articular discussões com os diversos segmentos – 

professores, pais, alunos, funcionários –, permitiram-me ver, na fala de todos, o 

desejo de fazer uma escola diferente, mas, ao mesmo tempo, um temor muito 

grande de estabelecer diálogo entre “as partes” que compunham o todo 

chamado Escola. A partir de então, passo a considerar, como um dos desafios 

presentes em minha atuação profissional, o exercício de ouvir e buscar 

conjugar o que os diversos componentes das comunidades escolares 

pretendem para este lugar chamado escola pública. 

Nesta retomada de memórias, encontro então em Morin (2002c, 

p.8) e sua reflexão sobre thémata2 e a existência de forças poderosas às quais 

obedecemos sem saber, como “demônios que, como daimôn de Sócrates, são 

entidades espirituais ao mesmo tempo interiores e superiores a nós”, algumas 

pistas do que contribuiu desde muito tempo para a escolha do tema de 

pesquisa. 

Se uma parcela de minhas interrogações passou por reexaminar 

minhas crenças sobre os caminhos escolhidos no âmbito profissional, por outro 

lado, ao propor-me a funcionar como narradora de uma história coletiva, 

                                                 
2 Apresentado no livro como sendo  idéias obsessivas que estimulam a pesquisa e o 
pensamento dos cientistas. 
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busquei não perder de vista a necessidade das vozes de outros sujeitos, os 

quais também seriam movidos por seus próprios “demônios”. 

Então em meio a uma escrita solitária, fui cercada por diversas 

companhias para percorrer os caminhos e colocar em cena o que foi vivido ao 

longo desses doze anos na EMEF Vila Monte Cristo. 

Dentre os diversos motivadores que me levaram a fazer esta 

escolha, está presente a preocupação dos professores explicitada em suas 

falas em momentos como reuniões pedagógicas, na informalidade dos 

encontros nos intervalos e recreios, nas confidências... quando se evidenciava 

uma inquietude sobre os rumos entre o que fora pensado como Proposta 

Pedagógica para esta Escola e o que vinha sendo encaminhado pela 

mantenedora3 SMED. 

 Entendendo a necessidade de partir dos diversos olhares de 

quem naquele momento inicial fez parte deste processo, foram convidados 

professores – dos dezessete remanejados inicialmente para a Escola, onze 

participaram das entrevistas –um líder comunitário, alguns alunos e pais como 

forma de diversificar os olhares. Além desses, também colaborou o ex-

assessor da SMED designado, à época,  para acompanhar a organização do 

grupo assim como das discussões acerca das possibilidades teóricas que 

levariam à elaboração da proposta.  

A escolha de quais seriam as pessoas ouvidas, foi uma opção por 

olhar a história a partir de um lugar, de um ponto de vista. O lugar escolhido foi 
                                                 
3 A opção por utilizar esta expressão está associada à forma como os professores 
costumam referir-se à SMED, quando têm restrições ou discordam dos 
encaminhamentos ou determinações feitos pela mesma. 
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o de quem estava na Escola Vila Monte Cristo no primeiro encontro em março 

de 1995, no caso dos professores.  

O grupo dos professores entrevistados estava composto 

exclusivamente por mulheres, na sua maioria acima da faixa etária dos trinta 

anos. Atualmente todas possuem curso superior completo, na ampla maioria 

dos casos a licenciatura foi em área específica, duas em pedagogia, sendo que 

em 1995, apenas uma encontrava-se cursando graduação. Acima de 50% fez 

formação de nível médio na área de magistério/normal. O ingresso na rede 

pública municipal deu-se por concurso realizado na década de 80, sendo que 

apenas duas iniciaram na função em 1987 e as demais nos anos posteriores. 

 A maioria, um percentual de 75%, atuou em apenas uma escola 

antes do remanejo para a EMEF Vila Monte Cristo. Metade das entrevistadas, 

quando do início das atividades da Escola, desempenhava também funções de 

magistério na Rede Pública Estadual. Do restante do grupo, 26% atuava 

exclusivamente no município, 16 % na rede particular e 8% desenvolvia outras 

atividades na iniciativa privada. 

Com elas foram realizadas entrevistas coletivas de duas a dez 

professoras. Esta forma de encontro permitiu um re-sentir4, um 

transbordamento desses pontos de vista que assim provocaram o meu olhar, 

desacostumando-o e exercitando-o; explorando o que ainda não estava visível, 

visto que desempenhava duplo papel  por fazer parte desta história.  Ao ser 

convidada a compor o grupo naquele momento, em março de 1995,  como 

                                                 
4 Aqui  empregado com o sentido de tornar a sentir. 
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direção da escola, passei a integrar o referido coletivo onde permaneço até 

hoje como professora,  e, agora, assumindo o papel de pesquisadora. 

A opção por um formato de entrevista coletiva, no caso dos 

professores, teve a intenção de buscar captar diferentes versões que no 

diálogo umas com as outras permitiria perceber a sensibilidade do olhar de 

quem responde e, quem sabe, assim enxergar outros focos, pois quem 

participou das entrevistas o fez de forma afetuosa e disponível. 

Apesar de, no início da organização da EMEF Vila Monte Cristo, o 

segmento dos alunos ter oferecido contribuições, limitadas principalmente por 

questões de idade5, foi considerada de extrema importância a inclusão de ex-

alunos no grupo a ser pesquisado para verificar possíveis repercussões nas 

suas maneiras de ser e aprender, decorrentes da vivência neste espaço 

escolar. 

Para escolher os alunos, optei por buscar aqueles que    

estudaram a partir de 1995, acrescidos de outros que  tivessem cursado pelo 

menos três anos na Escola  desde que lá tivessem concluído o Ensino 

Fundamental. Foi levado em conta, também, o envolvimento desses alunos em 

atividades do cotidiano escolar como comissões de formatura, participação em 

complementos escolares, dentre outros. As entrevistas foram realizadas de 

forma individual nesse segmento. 

Dos três ex-alunos entrevistados, um é do sexo masculino e dois 

do sexo feminino. Dois encontram-se cursando o Ensino Superior - um 
                                                 
5 A lei  que institui os Conselhos Escolares estipula como idade mínima para votar e 
ser votado 12 anos. Com isto o número de alunos em 1995, ano de início das 
atividades da escola, que atendiam a este critério era bastante reduzido. 
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finalizando o curso de ciências sociais e o outro no primeiro ano de artes 

cênicas – ambos  em universidade pública - e o outro, já tendo concluído o 

Ensino Médio, encontra-se freqüentando curso pré-vestibular. Um iniciou seus 

estudos em 1995 tendo cursado todo o ensino fundamental na EMEF Vila 

Monte Cristo, concluindo-o em 2002; os outros dois ingressaram a partir da 4ª 

série, um com início em 1995 e outro em 1999, tendo ambos completado seus 

estudos nessa Escola um em 1999 e outro em 2002. Todos cursaram ensino 

médio em escola pública da Rede Estadual, sendo dois no Colégio Julio de 

Castilhos e um na Escola Parobé. 

Por ser a nova escola, a Monte Cristo, considerada por muitas 

das lideranças da comunidade como uma “conquista”, visto que, além do 

esforço para contarem com o apoio dos moradores nas assembléias, ainda 

foram necessárias muitas reuniões e negociações com outras Associações de 

Moradores da mesma região do Orçamento Participativo para que a 

deliberação fosse favorável e a criação da escola fosse definida como 

prioridade, permito-me vê-la como uma ágora6 pela forma como as relações 

foram sendo estabelecidas na chamada Comunidade Escolar: a forma de uso 

compartilhado do espaço público e o chamamento feito para deliberações 

acerca do início das atividades.  

Contribuem para este entendimento o fato de que muitos 

moradores do entorno trabalharam na construção do prédio da Escola, o que 

permite inferir uma relação de vínculo ainda mais forte, pois, como Moraes 

(2004, p. 233), entendo a concepção de comunidade como aquela que 

                                                 
6 Palavra grega que designava o local na pólis onde se realizavam  trocas, o 
mercado e onde se reuniam, muitas vezes, as assembléias do povo. 
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transcende a apenas constituída por pais/mães, alunos, professores e 

funcionários, permitindo compreender a inclusão das “demais pessoas que 

vivem em uma determinada região da cidade e para as quais a escola, de 

alguma forma, se faz presente.” 

Em razão dessa compreensão e do reconhecimento pela luta 

empreendida, foram convidados pais e pessoas da comunidade, as quais 

foram entrevistadas individualmente a partir de um roteiro semi-estruturado7,  

tendo como critério de escolha aqueles que tiveram participação nas atividades 

do Orçamento Participativo e/ou em comissões de seleção de alunos, como 

pais representantes de turmas8 e cujos os filhos tenham concluído o ensino 

fundamental na Escola. 

No grupo de pais – um pai e uma mãe - e do dirigente 

comunitário, dois ainda residem na região de abrangência da Escola e um 

mudou-se recentemente. No que diz respeito ao representante da Associação 

de Moradores, o mesmo participou da primeira comissão de seleção de alunos 

durante o período de inscrições e matrículas bem como em outras 

oportunidades. Além disso, foi delegado do Orçamento Participativo por 

ocasião da definição pela criação da Escola. 

O assessor da SMED na época, também incluído nas entrevistas, 

hoje atua como professor na Escola Monte Cristo. Sua formação ocorreu na 

área de História e Filosofia. Ingressou por convite na Prefeitura de Porto Alegre 

em 1993 e foi aprovado em 1994 em concurso público para a função de 
                                                 
7 Os roteiros das entrevistas encontram-se nos anexos.  
8 Na organização da Escola existe a escolha por turma, anualmente, de pais que 
têm função de representar os demais, devendo acompanhar e participar, por 
exemplo, de avaliações da turma. 
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professor, estando em escola da RME como professor desde 2005. Atuou 

durante um período como Secretário Municipal de Educação em Cachoeirinha. 

É importante destacar que,  nas entrevistas em formato individual, 

também foi possível notar generosidade na disposição em colaborar com este 

trabalho. 

O registro dessas escutas, perfazendo um total aproximado de 

onze horas de gravação, depois de transcrito permitiu a busca por outra 

abordagem para um tema já apresentado em diversas publicações.  

Trazer esses olhares significou pensar em articular o momento 

atual com a memória desses sujeitos; uma noção de acontecimento das 

condições que possibilitaram a emergência da proposta naquele lugar, naquele 

momento. Indo além, aproxima-se do que Deleuze (1992, p.120) afirma ao 

dizer que “É preciso pegar as coisas para extrair delas as visibilidades. E a 

visibilidade de uma época é o regime de luz, e as cintilações, os reflexos, os 

clarões que se produzem no contato da luz com as coisas”. E o pensamento 

passa a navegar sob luzes difusas impelido pelo sopro do passado não tão 

distante, embora muitas vezes oscile pela força dos ventos e rajadas do 

presente. O acontecimento está por toda parte. Com variedade de cores e 

matizes, dependendo para onde o olhar seja dirigido e do foco de luz. 

  Busco a compreensão tanto pelo interior como pelo exterior, 

entendendo que, frente a todo o momento de incerteza, novas perspectivas 

conceituais podem surgir como forma de dar conta do presente, sem destruir o 

que é anterior, praticando desta forma um duplo olhar. Foi este o exercício 
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constantemente realizado no processo de escrita desta dissertação, 

perseguindo o chamado contorno antropológico proposto por Balandier (1997b, 

p.18), entendido como 

     [...] o que efetua a ação antropológica, único acesso à 
inteligibilidade dos ‘outros conjuntos’ sociais e culturais, desde 
sempre ignorados ou desconhecidos, única preparação a uma 
ação cognitiva que permite uma compreensão tanto pelo interior 
(o antropólogo se identifica para conhecer) quanto pelo exterior (o 
antropólogo vê em função de uma experiência estranha). É a 
prática desse duplo olhar que orienta o percurso [...]. 

 

  A análise de falas dos sujeitos entrevistados também esteve 

pautada pelo mesmo autor (Balandier, 1997b, p.19) e sua compreensão da 

modernidade como que “apreendida sob os aspectos do desconhecido, da 

dispersão, das contínuas recomposições; seu movimento, suas turbulências 

produzem efeitos ruidosos;“. Soma-se ainda o fato de que o local, ou palco da 

história, pode ser considerado um dos símbolos do estado moderno: a escola. 

A companhia de Maffesoli também se faz imprescindível quando 

busco nesse contorno o borbulhar da afetividade imanente e compartilho da 

“hipótese de que a sensibilidade coletiva é, de um certo modo, o lençol freático 

de toda vida social; a ação política sustenta-se e é essencialmente sua 

tributária” podendo ir além  como refere o mesmo autor: 

     Sem isso, de fato, como compreender as energias 
revolucionárias, a emoção das reuniões de massa, os desenlaces 
de ordem diversa e outras manifestações não racionais que 
pontuam a vida em sociedade? Qualquer nome que se lhe dê, há 
mesmo uma afetividade em ação, e já que ela foi, na verdade, por 
demais contida, tende a explodir, e a contaminar manifestamente 
todos os setores da vida social.(MAFFESOLI, 1999, p. 83) 

 
  Essas escolhas traduzem uma forma de ver esta história. 

Possibilidades de diferentes lugares de onde esses pontos de vista partem, visto 
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tratar-se de diferentes sujeitos. A pluralidade pretendida de sujeitos envolvidos, 

busca abarcar possíveis diferenças de enfoques, sem colocá-los em oposição 

dicotômica. 

Tal diferencial aproxima-se então do que Garcia-Roza (2001) trata 

sobre verdade e engano como sendo complementares e não excludentes, daí a 

necessidade de recorrer a outros sujeitos não professores, em um esforço para 

que, com suas falas, pudessem tanto trazer os diversos pontos de vista, como 

provocar o meu olhar de professora, colaborando para composição de  um 

desenho e depois buscar decifrá-lo, como um enigma de encontros que se dão ao 

acaso, sem oposição. 

As condições históricas ou “condições de possibilidade” são tratadas 

com cuidado, pois é delas que parto para produzir a escrita, que chamo de vozes e 

ruídos, pois à medida que cada um refere um fato, traz um questionamento ou 

lembrança, esses sons alteram a pauta, impondo um novo movimento9 e seu 

contorno sofre modulações10. Para tanto, dentro desta investigação, também são 

fontes de análise publicações da SMED e documentos da Escola.  

Tais publicações são tratadas aqui como parte do “conjunto das 

práticas discursivas”11, produzidas pela SMED e que contribuem para que a 

percepção dos acontecimentos seja tratada desta forma, nesta pesquisa. 

                                                 
9 Como algo que vai nos mover, rumo ao novo, inesperado, como fonte de 
inquietação; ambigüidade. 
10 Aqui está sendo empregada como passagem ou transição de uma tonalidade a 
outra. 
11 Termo empregado a partir do entendimento do que Michel Foucault  apresenta 
em entrevista concedida em 1984 e publicada no Volume V de Ditos & Escritos. 
2004. p. 240-251. 
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E ao buscar todo esse material para consubstanciar o vivido 

anteriormente na perspectiva da genealogia12, mantive presentes os 

argumentos que Foucault  (1993, p. 15) fez uso ao referir-se à mesma  como 

sendo “meticulosa e pacientemente documentária.” O mesmo autor logo 

adiante refere a uma necessidade quase que de 

      [...] um indispensável demorar-se: marcar a singularidade dos 
acontecimentos, longe de toda finalidade monótona; espreitá-los lá 
onde menos se os esperava e naquilo que é tido como não 
possuindo história – os sentimentos, o amor, a consciência, os 
instintos; apreender seu retorno não para traçar a curva lenta de 
uma evolução, mas para reencontrar as diferentes cenas onde eles 
desempenharam papéis distintos; [...]. 

 

Torna-se necessário então tratar também sobre questões de poder  

e sua relação com a organização da proposta, pois  mesmo não sendo estes 

fatores motivadores para a pesquisa, devo destacar que paira no entorno dos 

diálogos que travei com os sujeitos, aos quais recorri para construir este trabalho, 

muitos questionamentos relacionados ao método e à intencionalidade desta 

transformação de experiência em política para uma rede de ensino. 

Importante também é destacar o quão imersa me encontro nesta 

história e como o meu olhar foi sendo moldado, subjetivado... As experiências de 

vida que contribuíram para determinar as escolhas por uma forma de ver mostram 

que cada um dos sujeitos envolvidos na pesquisa foi sendo condicionado por 

experiências pessoais, sociais, profissionais, dentre outras, a ver os 

acontecimentos de um determinado modo.  

Se não somos obrigados a pensar como sempre pensávamos, faz-

se necessário deixar a imaginação fluir, utilizando como recurso o diálogo no 

                                                 
12 Chamada provisoriamente por Foucault (1993 , p.171) do “acoplamento do 
conhecimento com as memórias locais, que permite a constituição de um saber 
histórico das lutas e a utilização deste saber nas táticas atuais.” 
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formato das entrevistas, os silêncios cheios de emoção no momento solitário da 

escrita, a revisão de leituras e busca incessante por referenciais que contribuíssem 

para tecer uma rede de conexões entre teoria, sentimentos e realidade, 

desacostumando o olhar, seja pela percepção de como os outros vêem as 

interrogações lançadas, seja pelas respostas dadas, percebendo o que sempre 

esteve ali, em algum ponto não escondido. 

Considero importante apresentar a forma como essas pessoas 

foram constituindo-se como sujeitos e como na relação - ou poderia chamar de 

combinações - umas com as outras no espaço chamado EMEF13 Vila Monte Cristo 

forjaram uma proposta pedagógica pensada para um lugar e a repercussão neles 

do fato de, posteriormente, a mesma ter sido levada para o conjunto da Rede 

Municipal de Porto Alegre – RME como uma proposta de governo. 

Se durante a organização e discussão em 1995 o envolvimento no 

grupo de professores foi tão grande que não permitiu, ao coletivo, indagações para 

além da elaboração da proposta, impacto diferente tiveram as notícias 

relacionadas aos Ciclos e a forma como eram levadas ao conjunto da rede nos 

anos posteriores à mesma proposta. 

O argumento inicial era de que a passagem da organização seriada 

para a ciclada se daria por adesão, mas para surpresa dos professores foi feito o 

anúncio durante a campanha eleitoral, em 1996, de que a proposta seria 

implantada em toda a rede até 2000. Soma-se a essa notícia, no ano seguinte, a 

reorganização de setores e horas disponibilizadas para as escolas de um modo 

geral, como conseqüência do chamado Documento Orientador da Política de 

Recursos Humanos, da SMED. Como conseqüência, houve estranhamento e 

                                                 
13 Abreviatura que designa as Escolas Municipais de Ensino Fundamental. 
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inquietação, pois a equipe diretiva da Escola entendia que, por ter sido autorizada 

pelo Conselho Estadual por quatro anos, sua Proposta Político-Educacional 

enquanto “experiência pedagógica” conforme Parecer14, não poderia ver alterado o 

quadro de recursos humanos no que tange a horas para setores considerados 

imprescindíveis para a consecução da referida proposta, o que motivou consultas 

aos Conselhos Municipal e Estadual de Educação. 

Esses movimentos possibilitaram que o dia-a-dia da escola ficasse 

ainda mais atribulado durante um período, mas provocaram também marcas 

principalmente na forma como os professores passaram a relacionar-se com 

assessorias da SMED, fossem elas específicas para Direção e Serviços ou as que 

trabalhavam com as áreas do conhecimento diretamente com os professores.  

Busquei, através de testemunhas orais, seguir caminhos e 

movimentos que levaram à concretização desta proposta, procurando nas 

memórias de um grupo heterogêneo percorrer o caminho de volta, não com a 

expectativa de que fosse o mesmo, visto que como sujeitos também somos outros, 

mas com a intenção de retomar o imaginário da época do encontro e confrontá-lo 

com o real, o hoje. Também me propus a indagar acerca da possibilidade de 

repercussão nos professores da Escola, ocasionada pela transposição da proposta 

de Ciclos de Formação para as demais escolas. 

A maneira como cada sujeito teve a possibilidade de emergir nessa 

história e perceber esse movimento de uma forma particular, traduzida na 

afirmação de Foucault (1993, p. 18) de que “o que se encontra no começo histórico 

das coisas não é a identidade ainda preservada da origem – é a discórdia entre as 

                                                 
14 Refere-se ao Parecer nº 415/96 de 01 de fevereiro de 1996,  do CEED  no qual é 
autorizado o desenvolvimento da Proposta Político-Educacional para Organização do 
Ensino e dos Espaços-Tempos na Escola Monte Cristo. 
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coisas, é o disparate”, é o  que busquei no presente trabalho:  percorrer 

novamente os caminhos da Escola percebendo o que moveu, o percurso e o 

contorno,  não em uma única direção, mas  os entrelaçamentos. 

Todas as questões das entrevistas estiveram perpassadas pelas 

marcas produzidas nestes sujeitos a partir da experiência de viver parte do seu 

tempo ligado à história da EMEF Vila Monte Cristo, independente do papel que 

cada um tenha ocupado e da forma como viu acontecer este tempo. 

A análise de documentos e publicações, assim como a  escolha de 

referencial, foi com a intenção de que permitissem um aprofundamento das 

questões aqui abordadas.  

Para finalizar, partindo da idéia de sobrevivência como sendo a 

lógica do que ultrapassa e garante a vida, busquei cruzar os olhares – pontos de 

vista desses vários sujeitos – e perceber como se dá hoje a sobrevivência dos 

sonhos – mesmo que diferentes – mas conectados com o que foi gestado em 

1995. 
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“A imagem viva da aparente autonomia do sonho 

é comparada com a dançarina que, apoiada ao 

solo apenas com a ponta dos pés, parece uma 

figura prestes a voar a qualquer momento; no 

entanto, pesa sobre ela a mesma força de 

gravidade que atua sobre os outros 

mortais.” 

 Ecléa Bosi  
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           efervescência que circundava os “idos de 1995”, e que 

busco abordar neste capítulo, está  ligada a situações específicas da RME ou à 

conjuntura estadual e nacional, e precisam portanto ser consideradas para que 

possa situar o lugar de onde esta história é contada, pois como diz Foucault 

(1995, p. 232), temos necessidade de “uma consciência histórica da situação 

presente”. São as chamadas condições históricas que possibilitaram a 

emergência da proposta por Ciclos de Formação naquele lugar, naquele 

momento e com aquelas pessoas. 

Existem destaques importantes a serem feitos que dizem respeito 

a uma realidade mais local, relativamente ao que estava acontecendo na RME 

e na Rede Estadual do Rio Grande do Sul que, apesar desta não ser a 

centralidade do estudo que apresento aqui, é importante presentificá-los como 

forma de tornar visíveis estes movimentos e a forma como os mesmos 

colaboraram para aqueles acontecimentos.  

Enfatizo essas duas redes porque a maioria dos professores que 

iniciaram as atividades na EMEF Vila Monte Cristo atuava, ou tinha atuado 

recentemente em Escolas Estaduais e a disparidade entre os momentos 

A
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vividos no mesmo período de 1989-1995 era evidente. Mesmo que as pessoas 

não estivessem nas duas redes de forma simultânea, as notícias divulgadas 

pela mídia possibilitavam estabelecer comparações entre os momentos de 

ambas, provocando reações principalmente nos grupos de professores e pais. 

 

2.1 CC ee nn áá rr ii oo   NN aa cc ii oo nn aa ll  

Para contribuir na visualização deste cenário, fui buscar em 

Medeiros (2003) e Ghiraldelli Jr.(1991) alguns dos elementos necessários para 

este processo. 

 Os movimentos pela redemocratização e que puseram fim ao 

ciclo dos generais no governo do país em janeiro de 1985, formaram o “caldo 

de cultura”15 para um processo de remodelação dos sindicatos de professores  

do movimento educacional brasileiro. Um dos sinais foi o início de movimentos 

grevistas, jamais vistos neste setor, e que de uma forma saudaram o ano de 

1979 na chamada abertura, emergindo daí um sindicalismo “bastante politizado 

e poderoso” como aponta Ghiraldelli Jr (1991, p.221), destacando entre as 

entidades o CPERS – Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do 

Sul16.  

O mesmo autor diz que houve um revigoramento da produção 

teórica, e estabelece uma relação entre o crescimento do número de 

                                                 
15 Empregado, aqui, como aquilo que possibilitou o surgimento ou crescimento de 
sindicatos e ampliação dos movimentos educacionais. 
16 Saliento que por questões legais era vetado o caráter de sindicato aos 
funcionários públicos, por isso a denominação de “Centro”. 
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participantes e de expositores em eventos na área da educação com esse fato. 

O crescimento no número de eventos como as Conferências Brasileiras de 

Educação, com periodicidade bianual, possibilitou avanços no posicionamento 

e práticas profissionais, segundo o autor acima citado, 

      Grupos específicos ligados à educação, como o caso dos 
professores de Educação Física e dos especialistas (orientadores, 
supervisores, diretores, etc.), também remodelaram suas 
atuações, forjando vanguardas não só no movimento sindical, mas 
também no movimento de produção teórica mais ligada ao ideário 
progressista (GHIRALDELLI Jr, 1991,  p. 221). 

  Estes apontamentos visam dar um panorama sobre o que 

contribuiu na organização curricular dos cursos de formação de professores 

tanto no nível da  graduação como do pós-graduação, e que foram balizadores 

das discussões por um longo período nas pautas de proposição de políticas 

públicas para a área educacional. A ênfase girava em torno da defesa da 

escola pública e de qualidade. 

Grande número de documentos foi produzido, no formato de 

cartas e/ou manifestos, tendo parte importante dos intelectuais ligados à 

educação como signatários dos mesmos.  

No período entre 1982 e 1985, após eleições diretas para 

governadores e o processo que permitiu a eleição de Tancredo Neves para 

Presidente da República, viveu-se a busca pela consolidação dos novos 

partidos políticos formados a partir do processo de redemocratização da 

sociedade. Observou-se neste período uma filiação de parte significativa dos 

intelectuais a um projeto político partidário, aglutinando de acordo com 

Ghiraldelli Jr. (1991, p.213), em “[...] correntes de educadores com 
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pensamentos pedagógicos originais e com propostas com razoável grau de 

delimitação e distinção”. A publicização em torno destas escolhas e posições 

também foi uma novidade nacional. 

Com a ascensão do Partido Democrático Trabalhista – PDT  ao 

governo do Rio de Janeiro, tendo Leonel Brizola no cargo de governador e seu 

vice, o antropólogo Darcy Ribeiro, o responsável pela linha educacional 

implementada no governo, se inicia a discussão acerca da escola de tempo 

integral. A inovação foi principalmente, do ponto de vista da arquitetura, com a 

criação do projeto dos CIEPs17, e do investimento em espaço físico em escolas 

voltadas para as camadas mais afastadas do acesso a uma estrutura de 

serviços públicos com qualidade.  

As escolas de tempo integral passam a fazer parte da bandeira 

educacional do PDT e ultrapassam as fronteiras do Rio de Janeiro passando a 

fazer parte dos programas de gestão do mesmo partido em outros estados.  

Com a tarefa de elaborarem a nova constituição do país, sob os 

auspícios da democracia, em 1988 são eleitos deputados e senadores, 

chamados de constituintes e que, organizados em comissões, dentre suas 

atribuições, iniciaram, ao tratar de temas ligados à educação, um processo de 

discussão com a sociedade, e, como decorrência, possibilitou nessa a 

organização de outros grupos interessados na discussão da temática.  

O passo seguinte foi a elaboração de uma lei voltada para a 

organização de diretrizes e bases da educação – a LDB que, entre várias 
                                                 
17CIEPs – Centros Integrados de Educação Popular, escolas de tempo integral, 
construídos no Rio de Janeiro e voltados para o atendimento de crianças da 
população mais pobre. 
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negociações e muita turbulência no cenário político nacional, acabou por ser 

aprovada  na forma de Projeto em maio de 1993.  O processo visto como um 

todo foi de grande aprendizado, com avanços, tensionamentos e ainda 

balizado por interesses daqueles defensores do ensino privado em 

contraposição aos defensores do ensino público. A pressão girava em torno 

das mudanças que poderiam advir de uma lei que possibilitasse significativas 

transformações buscando atingir camadas menos favorecidas da população. 

A turbulência referida diz respeito aos abalos decorrentes do 

processo de impeachment em 29 de setembro de 1992 a que foi submetido o 

presidente, Fernando Collor de Mello, eleito  pelo voto direto dos brasileiros no 

final de 1989, tendo cumprido pouco mais de dois anos do seu mandato que 

também ficou marcado, entre outras ações, por um plano econômico 

considerado, de acordo com a imprensa à época, o maior choque de toda a 

história18. 

Mas voltando o olhar para questões mais específicas da 

educação nacional e da nova LDB, enfatizo que no Senado, outro projeto já 

vinha sendo discutido, também cercado de divergências e interesses opostos. 

Esse, ao buscar incorporar parte do que o Projeto da Câmara propunha, foi 

rejeitado no final de 1995. Então aconteceu que no final de 1996, como 

resultado de intervenção do governo federal à época, um outro projeto  de 

autoria do agora senador Darcy Ribeiro , no qual estavam englobadas grande 

parte das aspirações do movimento social, tornou-se a nova LDBEN,  modo  

como ficou conhecida a Lei nº 9394/96.   
                                                 
18 A manchete da Folha de São Paulo do dia 17 de março de 1990 dizia: Choque 
do Plano Collor é o maior de toda a história. In: Folha de São Paulo 
Primeira Página. São Paulo: Publifolha. 2006. 
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No período em que tramitou a LDBEN – 1988 a 1996 – o 

movimento de professores no Brasil obteve elevado grau de articulação, 

traduzindo-se em Confederações e Associações Nacionais que, além de 

permitirem uma circulação de informações, projetaram e deram visibilidade a 

outros nomes na área educacional, principalmente aqueles associados a essas 

entidades.  

 

22..22  CC ee nn áá rr ii oo   EE ss tt aa dd uu aa ll  

Com uma organização considerada referência para o restante do 

movimento nacional dos professores, no Rio Grande do Sul – RS, o CPERS 

passa desde 1979 por longos e marcantes movimentos que tanto reivindicavam 

melhoria de salário quanto exigiam qualificação dos projetos educacionais.  A 

administração do RS alternou seu comando entre os partidos do PDS, PMDB, 

PDT e PMDB novamente no período entre 1979 – 1995. 

Com caráter voltado à mobilização ao longo destes anos, o 

CPERS  foi  vanguarda na  discussão, formulação de sugestões e  propostas 

acerca dos temas da educação, quais sejam gestão, formação de professores, 

condições de trabalho, dentre outros.  

Dando um salto no tempo, situo a Rede Estadual em um passado 

mais recente onde o cenário proporcionado por essa incluiu cenas como: a 

greve de 1991 que ocasionou, pela primeira vez desde a redemocratização a 

suspensão de pagamentos de salários e o desconto dos dias paralisados, 

aplicação de novo Quadro de Pessoal por Escola – QPE, alegação de 
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inconstitucionalidade da Lei Estadual de Eleição de Diretores com a 

intervenção e conseqüente nomeação de novos diretores pela Secretaria 

Estadual de Educação – SEC. Os professores viram ainda o surgimento do 

calendário rotativo19 e do Programa de Melhoria da Qualidade da Educação20 

compor  a cena da educação no Estado.  

Como professora estadual à época, via grande contradição entre 

as chamadas promessas21 de campanha do Governador eleito Alceu Collares, 

que há pouco havia sido o prefeito de Porto Alegre, e sua forma de pôr em 

prática as mesmas promessas. O que era mais enfatizado era sobre a adoção 

de um modelo de escola com funcionamento similar ao que fora  implementado 

no Rio de Janeiro – RJ  através da construção de CIEPs. 

 Quando prefeito, e com o mesmo discurso de promover uma 

“revolução na educação”, havia iniciado a implantação de algumas escolas com 

algumas aproximações em comum, sendo que quando da sua gestão no 

município de Porto Alegre, o projeto inicial previa para 1997 duas escolas e 

mais oito para 1988 oferecendo em torno de 1000 vagas cada uma delas.  Do 

projeto previsto inicialmente apenas algumas foram construídas22, outras 

                                                 
19 Organização que possibilitava três inícios de ano letivos em meses diferentes, 
para grupos diferentes de alunos, em uma mesma escola lançada durante o 
Governo de Alceu Collares no período de 1990 – 1994, pela então Secretária 
Estadual de Educação Neuza Canabarro, sua idealizadora e incentivadora. 
20 Projeto de treinamento dos professores da Rede Pública Estadual do RS, com 
período de realização determinado e conteúdo desenvolvido a partir de material 
enviado pela SEC/RS, ocorrido no período entre 1992 e 1994. 
21 Na área da educação a promessa era de “uma revolução” e era anunciada a 
criação dos CIEPs no  Rio Grande do Sul. 
22 No caso das escolas municipais, foi adotado o termo CIEM – Centro Integrado de 
Educação Municipal. Em 1985 a RME contava com 22 escolas. Em 1988, ano do 
término do governo de Alceu Collares este número  havia passado para 29. Em 
1989, primeiro ano da administração de Olívio Dutra o número de escolas 
municipais chegou a  37. Parte delas iniciaram a ser construídas no governo do seu 
antecessor.  
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adaptadas e próximas a outras estruturas públicas de lazer já existentes 

compartilhando o uso de espaços, com infra-estrutura mais próxima dos 

modelos tradicionais de escola em seus aspectos arquitetônicos. 

Muito visado também foi na época, o vínculo político partidário da 

presidente do CPERS, agora Sindicato, com o partido governante à época, o 

PDT23.  

Já em 1995 algumas das decisões tomadas no governo anterior 

foram revistas, mas, devido a uma visão de que a saída para a crise financeira 

proclamada passaria pela diminuição do seu número de servidores, a saída 

proposta passa pelo Programa de Demissão Voluntária - PDV apresentado 

pelo Governo Estadual, onde muitos professores afastaram-se definitivamente 

de suas atividades profissionais nesta rede, os quais viram nesta alternativa, 

inicialmente, a solução para uma sentida insegurança principalmente por 

atrasos em pagamentos, ausência de reajustes que  levaram a uma defasagem 

salarial  provocando perda de poder aquisitivo da categoria.  

Possivelmente devido aos baixos salários, se justifiquem as 

cenas vistas em diversas escolas de um comércio promovido pelos próprios 

professores para complementar sua renda. Talvez a decisão de muitos em 

afastar-se definitivamente da rede estadual tenha passado por essas 

experiências, somadas à expansão pela qual a rede municipal passava.  

                                                 
23 O tema foi explorado pela imprensa e por correntes dentro do próprio sindicato 
quando das intervenções em plenárias e assembléias, tendo sido, por ocasião da 
assembléia que pôs fim à greve, motivo de questionamento da visualização do 
resultado da votação. Alguns núcleos divergiram do entendimento da coordenação 
da assembléia, acreditando ser o resultado diverso do proclamado.  
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As manifestações contrárias às medidas implementadas pelo 

governo estadual aconteciam em um grande número de cidades. Mas é 

importante destacar que, por ser sede do governo estadual e também onde 

está localizada a Assembléia Legislativa, com certa freqüência e talvez por ser 

a Capital, Porto Alegre era palco constante dessas manifestações. É possível 

dizer que a percepção dos sujeitos ligados à educação, mesmo quando não 

pertencentes à Rede Pública Estadual, era sensibilizada pelo movimento 

articulado na mesma. 

 

 

22..33 CC ee nn áá rr ii oo   MM uu nn ii cc ii pp aa ll  

Com a ascensão da Frente Popular, forma como era designada a 

frente de partidos que havia sido formada para a eleição de Olívio Dutra como 

prefeito nas eleições de 1988, à administração do município de Porto Alegre a 

partir de 1989, alguns termos e práticas passaram a ser incorporados ao 

cotidiano da cidade e por conseguinte nas Escolas: descentralização, 

democracia participativa, cidadania, entre outros.  

A RME que em 1988 era composta por 19 Escolas de Ensino 

Fundamental, 2 de Ensino Médio, 1 Escola Especial e 7 Jardins de Praça em 

um total de 29 estabelecimentos, saltou para 81 escolas em 1995, sendo 37 de 

ensino fundamental24. Se em 1988 eram 1.698 professores e especialistas, 

                                                 
24 Boletim Informativo 2005 – Ano 9 – Número 13 -Equipe de Pesquisas e 
Informações Educacionais- PIE-SMED/PMPA , p. 1. 
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atuando em sala de aula, este número altera-se para 3.025 em 1995, de 

acordo com documentos estatísticos produzidos pela SMED25. O percentual de 

crescimento no número de professores neste período foi de 43,9%, sendo que 

parte significativa desse contingente de professores que ingressaram no 

município de Porto Alegre, eram oriundos da Rede Estadual e mantiveram o 

vínculo com a mesma  por um  longo do tempo.  

A primeira administração da Frente Popular, iniciada em 1989, 

teve como Secretária Municipal de Educação a professora Esther Pillar Grossi, 

tendo adotado como slogan a expressão “Coragem de Mudar”. Cabe destacar 

que a gestão priorizou ações que focassem questões de aprendizagem, com 

ênfase na alfabetização ligada à teoria do construtivismo26 e investimento na 

construção de escolas de educação infantil.  De acordo com Medeiros (2003, 

p.111-112) 

      [...] a opção foi por um governo de visibilidade, que legitimasse 
a nova administração como construtora de uma educação de 
qualidade para uma maior quantidade da população [...]. A ênfase 
foi dada na superação do fracasso escolar impingido às classes 
populares, o que se daria pela inovação conceitual e metodológica 
das práticas docentes. 

 

No lançamento da Revista Paixão de Aprender27, a mesma é 

apresentada pelo então Prefeito Olívio Dutra como “decorrência obrigatória do 

trabalho desenvolvido desde 1989”, sendo as ações da SMED desenvolvidas 

em “um especial esforço para construir uma proposta-pedagógica, realmente 

                                                 
25 Op. cit. p. 16. 
26Em uma publicação da SMED, Revista Paixão de Aprender  de dezembro de 1991 
há a afirmativa de que se trata de “[...] uma tendência inovadora – que em Porto 
Alegre, mistura teoria de Jean Piaget, Paulo Freire, Emília Ferrero e da própria 
secretária Esther Pillar Grossi, da SMED.”  p. 53  
27 Publicação lançada pela Administração Municipal de Porto Alegre em 
dezembro/91, de periodicidade trimestral  
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eficaz no contexto dramático do fracasso, sobretudo das camadas populares, 

nas escolas brasileiras.”28 

Em seu segundo número (1992) na apresentação, também feita 

pelo Prefeito, aponta que 

      A Administração Popular tem o Construtivismo como proposta, 
mas não como dogma absoluto, pronto e acabado. Até porque o 
conhecimento e o saber estão em permanente construção e 
debatê-los é um exercício fundamental da humanidade de cada um 
e de todos nós (PAIXÃO DE APRENDER Nº2). 

 

Em um dos artigos desta publicação chama atenção o título do 

mesmo A Paixão de Aprender: Os Resultados Construtivistas29. Nele o tema 

central versa sobre os resultados obtidos com alunos de 1ª série do 1º Grau e 

das condições para que os mesmos sejam obtidos.  Apresenta ainda quadro 

estatístico tendo como referencial os “níveis da psicogênese da alfabetização” 

e a caminhada percorrida pelos alunos no ano letivo de 1991 segundo esta 

análise. 

Outra característica em relação à publicação feita pela SMED é 

que os artigos, em sua ampla maioria, eram de autoria de professores e 

pesquisadores ligados a diversas Universidades Nacionais e Internacionais. 

Nesta primeira administração também tiveram início encontros 

sistemáticos com o conjunto de professores visando à formação permanente 

dos mesmos. De formato variável, ia desde Encontros para a totalidade de 

professores, passando por Jornadas de Estudos Pedagógicos através de 

                                                 
28 Texto de apresentação na revista Paixão de Aprender n.1. 
29A autoria deste é da então Secretária Municipal de Educação de Porto Alegre  
GROSSI, Esther Pillar.. publicado na Revista Paixão de Aprender nº 2. Março. 1992. 
p. 2-4. 
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painéis, cursos e oficinas.  Durante essa gestão da SMED também tiveram 

início as atividades das Vanguardas Pedagógicas30. 

Das marcas dessa gestão na SMED, destaca-se ainda a Ativação 

Curricular, e o “Projeto Arquitetônico para a Escola Construtivista”. 

A Ativação31 era a assessoria organizada por áreas do 

conhecimento que desenvolvia atividades de formação sistemática junto aos 

professores. Os encontros davam-se por região de localização das escolas,  

com periodicidade mensal. Muitos dos professores que atuavam nessa 

assessoria não eram profissionais vinculados a RME e seu ingresso nesta 

função dava-se por indicação ou convite da própria secretaria.  O modo de 

atuação dessa assessoria junto às escolas e professores da rede foi ao longo 

da sua gestão sendo discutido em seminários internos e em encontros com os 

professores da Rede. A meta era de que os professores também tivessem 

“100% de aprendizagem”32. 

                                                 
30Termo adotado pela professora Esther Grossi e publicado na Revista Paixão de 
Aprender nº1 , Dezembro. 1991. p. 49, para definir o projeto dentro do Programa 
Nacional de Alfabetização e Cidadania do Ministério da Educação, que reunia 
sistematicamente professores, supervisores ou orientadores interessados ou que já 
atuassem dentro da proposta construtivista para a alfabetização de crianças e a 
seguir de adultos Grupo de Estudos sobre Educação Metodologia de Pesquisa e 
Ação – GEEMPA. 
31 O termo Ativação Curricular está ligada à organização dos setores da SMED e em 
período anterior à década de 90, tendo sido oficializada esta designação durante o 
governo João Dib.  Fazia parte da então Divisão de Educação Escolar – DEE. A 
equipe da Ativação tinha atuação voltada à formação pedagógica. Destaco como 
referencial o trabalho, Ativação Curricular: O sonho de construir uma 
proposta coletiva, do qual disponho de uma cópia, de autoria do  professor da 
rede municipal e ex-coordenador da Ativação  no ano de 1990 Paulo Mauro da 
Silva. Desconheço se o mesmo foi publicado.  
32Esta expressão consta em Silva, Paulo Mauro (Op. cit), no  anexo n.5, identificado 
como Ativação Curricular 1992. 
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Já o Projeto Arquitetônico foi apresentado33 como possibilidade 

de reinvenção do espaço físico escolar. O novo desenho buscava acompanhar 

as mudanças de concepção sobre a aprendizagem, tornando-se de fato um 

espaço pedagógico. Neste ano de 1992 as Escolas Municipais Jean Piaget e 

Anísio Teixeira foram inauguradas, constituindo-se nos primeiros espaços 

construídos de acordo com essa concepção arquitetônica. 

Destaca-se que, no que tange à participação dos demais 

segmentos da comunidade escolar, a partir de abril de 1992 os mesmos  

passaram a ser também participantes dos eventos promovidos pela SMED. 

Havia anteriormente outra forma de participação bem mais restrita 

e que  se dava  desde 1986 pela  realização de  eleições para a direção das 

escolas. As mesmas ocorriam através do colegiado34 de cada escola municipal. 

Conforme Medeiros35 (2003) outro dado importante deste período 

foi a Lei Complementar nº 248/91 que criou o Conselho Municipal de 

Educação, destacando a atuação da Associação de Trabalhadores em 

Educação – ATEMPA nesse processo assim como na mobilização pela 

implementação de Conselhos Escolares. 

 Com a criação dos Conselhos Escolares através de lei municipal, 

proposta pelo vereador José Valdir, no ano de 1992 e promulgada em janeiro 

                                                 
33Na revista Paixão de Aprender n. 4, de setembro de 1992, são dedicadas dez 
páginas para tratar do assunto espaço físico. 
34 Constituído por todos os professores, representação de funcionários, pais e 
alunos. 
35A autora aborda com detalhes este tema no Capítulo IV da sua Dissertação de 
Mestrado sob o título Democratização da gestão educacional em Porto 
Alegre: Percursos... as gestões municipais petistas do período 
compreendido entre 1989-2000. 
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de 1993, com forte relação com o movimento sindical dos professores, 

prenuncia-se o início da ampliação no processo de participação dos outros 

segmentos, além dos professores, nas deliberações e nos rumos das escolas.  

É importante destacar que o trabalho desenvolvido pela então 

Secretária ao longo de sua gestão, sofria críticas no interior do Partido dos 

Trabalhadores, ao qual era filiada e pelo qual mais tarde seria eleita Deputada 

Federal por duas legislaturas. O chamado Núcleo de Professores Petistas foi 

signatário de alguns textos com críticas às políticas desenvolvidas pela 

Secretária em sua gestão na SMED.  

Já no segundo mandato da Administração Popular, em 1993, a 

gestão da SMED é apresentada no discurso do então secretário Fischer36 

como “[...] procurando desenvolver uma política educacional que esteja 

sintonizada com a proposta global da Prefeitura: a presença ativa do cidadão 

na gestão de sua cidade”. Como desafios na ação da SMED, são postulados 

em publicação da Secretaria37 (1993, p.42) que 

 

      Para além dos discursos e slogans genéricos, precisamos 
enraizar essa discussão num projeto coletivo de educação que, 
respeitando as trajetórias históricas e a autonomia dos sujeitos 
envolvidos nesse processo, aponte para um nível de qualidade 
pedagógica superadora da característica de exclusão verificada 
estruturalmente no sistema educacional de nosso país. A 
discussão da qualidade inclui a restruturação (sic) de nossos 
espaços educativos em diferentes aspectos: revisão do papel dos 
diferentes profissionais da educação, reorientação e ampliação 
curricular, reorganizando o uso dos tempos e dos espaços 

                                                 
36FISCHER, Nilton Bueno. Apresentação. In: Revista Paixão de Aprender nº5. 
Porto Alegre: Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre/ Administração 
Popular,  p. 5, Outubro/1993. 
37 MILAGRE, Antonio Sérgio; PINTO, Jaqueline Moll; CATTANI, Maria Izabel .  
Política Pedagógica da SMED : Marcos e desafios iniciais. In: Revista Paixão 
de Aprender nº5. Porto Alegre: Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre/ 
Administração Popular,  p. 42, Outubro/1993. 
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escolares, construção de relações com a comunidade, entre outras 
ações. 

  

Com esses destaques busco estabelecer aproximações entre a 

experiência do Orçamento Participativo da Cidade38 – OP, apresentado por 

Freitas (1999, p. 32) como “referência para a aprendizagem da gestão 

democrática no espaço escolar” e o entendimento da cultura de participação a 

ser incorporado nas escolas municipais, como trata Azevedo (1998, p. 311-

312) apontando que   

 

      Ressalte-se que a crescente participação das comunidades 
nos fóruns das escolas é também fortalecida pelas conquistas nas 
experiências de participação, principalmente no Orçamento 
Participativo. [...] Trata-se de construir e consolidar, na dimensão 
educacional, uma esfera pública de decisão, fortalecendo o 
controle social do estado, garantindo que a escola seja realmente 
pública. 

 
 

A construção de todas as novas escolas passou também a ser 

deliberada a partir das demandas39 no OP. 

Destaca-se também a aprovação na Câmara de Vereadores do 

Projeto de Lei de eleição direta para diretores, o que sinalizava com mudança 

no modo de decidir os rumos da escola pois mudava a correlação de forças 

entre os segmentos. 

   Uma nova abordagem, inclusive com organização de outros 

setores como a assessoria comunitária, passou a caracterizar a forma como as 

                                                 
38Aqui apresentado como trata FREITAS, Ana Lúcia Souza de, Projeto Constituinte 
Escolar: a vivência da “reinvenção da Escola” na Rede Municipal de Porto Alegre. In 
Silva Luiz Heron da.(org). Escola Cidadã: teoria e prática. PMPA/SMED Petrópolis: 
Editora Vozes, 1999.   
39 Expressão usada para designar o que cada região da cidade colocava como 
prioridade para ser efetivada pela administração da cidade. 
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discussões e encaminhamentos passaram a ser propostos às Escolas para 

questões referentes a instâncias de deliberação e gestão. 

Analisando as publicações da SMED do período de 1991- 1995 

percebe-se uma passagem da priorização da ação mais incisiva no fazer 

pedagógico dos professores pensado por áreas do conhecimento, níveis de 

ensino e para a sala de aula, voltando-se para uma ação macro, passando a 

“enfocar a escola em sua totalidade” como trata Medeiros (2003, p.115). 

A gestão à frente da Secretaria era feita por composição entre 

correntes do PT e possíveis divergências ou tensionamentos, pelo comando da 

mesma, culminaram com a troca abrupta, nos meses finais de 1993, do então 

secretário de educação que permaneceu menos de um ano na função. 

Internamente na SMED esta mudança também provocou 

mudanças na organização interna e na composição das assessorias.  

Considerando que no início de 1993, apesar da permanência do PT à frente da 

Administração Municipal, já acontecera uma mudança no que concerne à 

assessoria às escolas.  O transtorno de uma mudança durante o andamento do 

ano letivo causou temores principalmente naqueles assessores que não tinham 

vinculação partidária ou identificação com as referidas correntes. 

Como era um período em que, o modo de organização e o 

referencial teórico estavam em transição, foi difícil o trabalho no interior da 

assessoria da SMED. Alguns colaboradores que atuavam na SMED desde a 

gestão da Professora Esther Grossi e que  permaneceram no início do segundo 

mandato, saíram  ou foram informados de que um novo formato de assessoria 
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iria se configurar. Parte desses tensionamentos eu testemunhei em razão do 

meu ingresso como assessora na área de Educação Física no mês de julho de 

1993.   

Alguns dos assessores que saíram o fizeram por opção, por 

discordarem do afastamento do Secretário, outros por sentirem um 

esvaziamento em relação ao formato de assessoria proposto com a extinção 

das ativações até então vigentes na organização da SMED, entendendo que 

haveria um distanciamento do cotidiano pedagógico das escolas. 

 Nas escolas também não foi muito tranqüilo esse momento, pois 

houve resistência por parte de algumas ao processo que estava sendo 

proposto que tratava de reflexões a cerca da Escola que temos e da Escola 

que queremos. Estas discussões que ocorreram em cada uma das escolas, 

desenvolvidas sob o comando dos Conselhos Escolares estavam ocorrendo 

neste ínterim. A partir daí esboçou-se o que seria chamado posteriormente de 

Constituinte Escolar e a emergência da Escola Cidadã. 

Parte da resistência às mudanças propostas  atribuo à  relação 

estabelecida entre mudanças implementadas pela Administração Municipal da 

SMED e o sentimento de intranqüilidade que fora vivido recentemente na Rede 

Estadual, já exemplificado anteriormente neste capítulo. O que se ouvia muito 

na escola entre professores é que não tinha uma justificativa explícita do que 

motivara a mudança no interior da Secretaria a não ser uma disputa pelo 

espaço entre correntes do PT, pois tal modificação não vinha sendo discutida 

ou sugerida pelos professores em seus encontros promovidos pela SMED.   
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Ao tratar da segunda gestão petista, Azevedo (1997 p. 10) 

apresenta-a como “marcada pela prática de uma política pedagógica gestada 

na luta dos setores populares pela defesa e democratização da escola pública”. 

A partir de 1994 com o advento da Escola Cidadã, forma como 

ficou sendo identificada a política educacional da RME e visto até hoje como 

uma espécie de marca de uma gestão na SMED, o conjunto de ações 

implementadas é apresentado   como sendo:  

      [...] tradução para a esfera educacional da proposta 
política da Administração Popular e lugar de articulação 
da educação como projeto estratégico de 
transformação social. A diretriz fundamental da Escola 
Cidadã é a democratização da escola, entendida como 
democratização do acesso, da produção e da 
socialização do conhecimento e da gestão (AZEVEDO, 
1997, p. 11). 

 

Indo além o mesmo autor parte da concepção de democratização 

apresentada pela SMED, onde os Conselhos Escolares, são legitimamente 

considerados como o órgão máximo dentro das escolas e assumem o papel de 

opinar, fiscalizar e decidir acerca do “funcionamento administrativo, financeiro e 

a construção e aplicação do projeto pedagógico gestado pela escola em 

articulação com a política educacional da Administração”(p. 11). 

A Constituinte Escolar compreendeu o período do seu 

lançamento, enquanto um projeto no final de 1993, estendendo-se até a 

realização do Congresso Constituinte Escolar em 1995. Ao longo desse 

processo houve questionamentos nos encontros realizados com as 

assessorias, durante os encontros regionais, quando da sistematização  das 

discussões ocorridas nas escolas e no  Congresso  Constituinte das Escolas 

Municipais, momento em que foram definidas as diretrizes gerais para as 
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Escolas Municipais de Porto Alegre. Quanto aos professores, muitos 

manifestaram ainda desagrado em relação ao fim do formato anterior de 

assessoria pedagógica. 

Em relação aos eventos promovidos pela Secretaria houve uma 

ampliação da abrangência a partir de 1994. Foi entendimento pela 

coordenação a necessidade de ampliar as discussões, focando a 

Reestruturação Curricular. Com isso acontece o I Seminário Internacional com 

este tema, promovido pela SMED, contando com a participação de renomados 

educadores. As discussões promovidas atingiam não apenas os professores da 

RME como também profissionais de outras redes, ganhando espaço na mídia e 

dimensão que extrapolava outros encontros promovidos pela própria secretaria.  

Neste contexto efervescente, e na iminência da conclusão e 

entrega do prédio da primeira escola construída por deliberação do OP, a 

coordenação da SMED propôs ao grupo de professores que havia manifestado 

interesse em trabalhar nessa nova Escola, via solicitação de remanejo, em 

reunião no mês de novembro de 1994, a possibilidade de organização da 

mesma, tendo como objetivo não ser esta apenas mais uma escola. Nessa 

ocasião foram apresentadas algumas concepções, eixos, linhas gerais da 

SMED e que já vinham sendo apresentadas nas discussões com as Escolas 

sobre o  Projeto da Constituinte Escolar40. 

                                                 
40 Processo de discussão nos vários segmentos das escolas da rede, iniciado em 
março de 1994,  organizado em 4 fases de discussão partindo de debates em 
grupos temáticos nas escolas tendo como  eixos de discussão: currículo e 
conhecimento; avaliação emancipatória;  princípios de convivência e gestão 
democrática,  de acordo com o Caderno Pedagógico nº 4, publicação da SMED em 
Abril de 1995. 
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De acordo com Fortes (2000) a organização da EMEF Vila Monte 

Cristo foi discutida internamente na Secretaria, devido a preocupações 

decorrentes da existência de um numeroso grupo entre os professores  que 

vinha de uma mesma escola. Parte desta apreensão estava vinculada a uma 

experiência  realizada no ano anterior quando da  organização de outra escola 

da RME, e que na avaliação da assessoria, não poderia ser reprisada.  Mas 

com o avanço das discussões, a Monte Cristo  

      [...] passou a ser um palco de esperança e de grande 
expectativa. Os desdobramentos iniciais dessa discussão interna 
concretizaram-se na intenção de ter uma escola nova integrada 
por professores com disposição e desejo de construir 
coletivamente uma escola diferente (p.140). 

 

Em meio a esse turbilhão, emergiu então a possibilidade de um 

grupo de professores da Rede Municipal de Porto Alegre, no final do ano de 

1994, vir a compor um coletivo que passaria a ter como tarefa principal  

trabalhar na organização de uma proposta pedagógica que buscasse outras 

possibilidades de organização escolar e tivesse como desafio avançar em 

questões sobre  repetência  e evasão escolar. 

É importante destacar ainda que, em janeiro de 1995, aconteceu  

o chamado Curso de Verão, voltado aos professores que haviam ingressado na 

Rede ao longo de 1994 ou aqueles que haviam realizado Projeto de Férias com 

alunos.  Ao longo de dez dias foi oferecida formação específica por área áreas 

do conhecimento, articulada com temáticas voltadas principalmente às 

questões da avaliação e do currículo. 
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A partir de 1995 a SMED empreende iniciativa para publicação de 

livros41, onde diversos educadores expõem tanto conferências pronunciadas 

em eventos promovidos pela própria Secretaria como textos tendo temáticas 

ligadas às questões da educação.  

Mas esse ano também marca a conclusão da obra de construção 

do que viria a ser o último prédio escolar a usar o modelo arquitetônico 

construtivista. A primeira escola construída na Zona Sul de Porto Alegre, no 

bairro Vila Nova e cuja demanda viera através do que homens e mulheres 

desta comunidade haviam deliberado na plenária do Orçamento Participativo 

dessa região. 

Todas as questões até aqui apresentadas buscam possibilitar a 

construção dos cenários que se configuravam à época do início das discussões 

sobre a organização da EMEF Vila Monte Cristo,  bem como do seu Regimento 

e da sua Proposta Pedagógica. Não poderia deixar de apresentá-las, pois as 

mesmas deram o que chamei de condições de possibilidades para a 

emergência da mesma. 

  

 

                                                 
41 No período entre 1995 e 2000 foram publicados 17 livros com organização ligada 
diretamente à SMED. Além desses, no período de 1991 a 2002, foram publicadas 
15 edições da Revista Paixão de Aprender. No período entre 1991 e 2004, entre 
cadernos Pedagógicos e Temáticos e publicações com formato diferente dos já 
mencionados, somam-se 61 publicações, com autores que variam entre  
coordenação e assessores da SMED a alunos e professores da RME, assim como 
pesquisadores e professores nacionais e internacionais. 
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Memoria es la reunión de la remembranza. Ella 

oculta en sí, y se oculta a su vez, en aquello que ha 

de pensarse en cada caso y sobre todo, lo que es y se 

atribuye como lo que es, lo que sigue siendo: 

memoria, la madre de las musas; el recuerdo de lo 

que ha de pensarse es la fuente primigenia de la 

poesía..” 

Martin Heidegger 
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         desejo de mudança, ou a necessidade de estarmos sempre 

buscando incansavelmente por algo que podemos saber o que é ou, outras 

tantas vezes,  não temos a noção exata do que se trata, tem sido apontado 

como uma característica da modernidade. A necessidade de mudança em 

grande parte das vezes é motivada por uma inquietação interna e não pela falta 

de algo concreto.  

Essas inquietações que vêm nos importunar com assiduidade, 

penso, podem ser  percebidas da mesma forma  como  Maffesoli (1995, p.13) 

trata das “ idéias obsedantes” e o modo como determinados escritos podem ser 

comparados a  “variações musicais em torno de um tema conhecido”. Este 

tema em torno do qual  discorro, afirmo recursivamente,   trata-se do vivido por 

pessoas que, imersas em um conjunto de vivências, empreendeu um esforço 

pessoal  para vê-lo concretizado. 

Tais inquietações são provocadoras de modificações em nosso 

pensar e agir sendo também propulsoras de ações concretas na busca pela 

consecução dessas idéias. Levando em conta também o que é abordado por 

Foucault, encontro evidências de que essas mudanças fazem parte de um 

O 
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movimento que provoca desacomodação não permitindo um simples 

contemplar: 

      Um trabalho, quando não é ao mesmo tempo uma tentativa de 
modificar o que se pensa e mesmo o que se é, não é muito 
interessante. [...] Ora, trabalhar é tentar pensar uma coisa diferente 
do que se pensava antes. (FOUCAULT, 2004, p.240),   

Possivelmente essa inquietude, esse desejo de mudança, tenha 

levado um grupo de dezessete professores, de seis escolas diferentes, a 

solicitar seu deslocamento para desempenhar atividades profissionais na 

EMEF Vila Monte Cristo, no período oficial para esse pedido. Um fato que 

chama a atenção é que todos permanecem até hoje na mesma escola, 

sinalizando fortemente a questão do desejo, fato evidenciado pelas respostas 

apresentadas durante as entrevistas. Este destaque é relevante, pois, até o 

final do ano de 1995, outros quinze professores somaram-se a esse grupo, 

mas apenas oito desses últimos lá permanecem até esta data, 

desempenhando suas atividades profissionais. 

Considerando de suma importância a presença, até esta data, 

desse grupo que chamaria de inicial, permito-me pensar que essa deve ser 

fonte de reflexão seja pelo acúmulo de informações, em termos históricos, ou 

pelo elo construído enquanto sentimento de pertencimento ao grupo que se 

formou. Recorrendo ao simbólico, a Escola seria como um amálgama 

produzido a partir da colaboração de cada um, permitindo assim a presença de 

algo forte, unindo, mantendo pontos de contato mesmo em relação aos pais e 

alunos, idéia corroborada pelo que aponta  Balandier quando  afirma que: 

      A antropologia lembra que a modernidade não destrói tudo o 
que lhe é anterior, lembra que produz rupturas e manifesta 
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impossibilidades, sim, mas não chega nunca a eliminar 
completamente o que o passado acumulou ou colocou na 
memória, no sentido informático do termo. (BALANDIER, 1997b, 
p.19) 

  Organizar um trabalho de pesquisa em que a memória de um 

coletivo de professores fosse em grande parte a essência do mesmo, foi 

também  uma estratégia que escolhi para registrar essa experiência, pensada 

para um lugar em específico, e que acabou por ser transposta  para uma rede 

de escolas. 

  Mergulhar no que estava guardado na forma de lembranças e, 

dialogando com elas, percorrer os caminhos que levaram à concretização da 

proposta, foi o desafio a que me propus. 

  Ao ir à procura da memória coletiva de  um grupo, buscando  uma 

espécie de cimento societal42, entendo que essa  memória serve de referência 

e como identidade do mesmo. Trabalhar o conviver – viver junto 43– no 

cotidiano como referência para o fato de a proposta ter sido pensada para 

aquele local, pode ser apontado como o que uniu esse coletivo. 

  O exercício de escolher dentre os relatos, e mesmo em  algumas 

anotações feitas ao longo do tempo em momentos coletivos, localizar e 

organizar esses escritos em certa ordem cronológica, trouxe o que estava 

submerso e o que veio  à tona transfigurou-se em outras possibilidades de 
                                                 
42 Este termo é tratado aqui na perspectiva que Maffesoli aborda em sua obra, 
Tempos das Tribos: o Declínio do Individualismo nas Sociedades de Massa. 3ª 
edição. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000, procurando exprimir a 
solidariedade de base, ligada ao estar-junto, que se estrutura a partir e em torno 
de um território e pela partilha do sentimento. 
43 Viver junto entendido como compartilhar emocionalmente situações, sonhos; 
viver coletivamente. Também uma perspectiva a partir da obra de MAFFESOLI, 
Michel. A Conquista do presente – Por uma sociologia da vida cotidiana. Natal: 
Argos, 2001 
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abordagem, causando alguns desvios, mudanças de itinerário. Esse 

“afloramento do passado” possibilitou o que Bosi (1983, p.9) coloca como 

deslocamento, onde o passado mistura-se com as percepções imediatas 

empurrando-as para o espaço da consciência, ocupando o espaço desta, 

fazendo vir à tona o que estava submerso. 

  O esforço/trabalho de lembrar o passado no momento presente 

provocou sensações que não foram as mesmas vividas em 1995. A forma 

como esse encontro com o passado se deu e o próprio encontro com as 

pessoas, despertou a possibilidade de deixar emergir histórias, sentimentos, 

perguntas. Foi como escrever um livro a várias mãos. Tarefa difícil em alguns 

momentos, pois implicava visões diferentes sobre uma mesma história, e por 

esse mesmo motivo, rica, visto que possibilitava pensar e colocar outras cores 

na paisagem que se desenhava, outros adjetivos na história que se contava. 

  Algumas comportas foram abertas e delas transbordaram 

lembranças doces e amargas, sentimentos que ficaram retidos, perguntas que 

não foram feitas. Olhares saudosos e indagativos por algumas pessoas  que há 

muito não vemos ou temos notícias,  Em alguns relatos houve o reencontro 

com pedaços da história da Escola guardados apenas por alguns, a sinalizar, 

talvez, o que outros tentavam apagar da memória. 

  O trabalho passou a ser o de retirar as camadas do presente, do 

passado imediato e ir tentando localizar o que fora vivido, neste processo de 

escuta e leitura de anotações. Um exercício arqueológico. O tempo histórico 

vivido por um grupo heterogêneo, e este processo de colocá-lo em cena, pôde 

servir para a colocação em prática do tema memória-trabalho. 
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A experiência pessoal em muito se aproximou dos aspectos 

abordados por Bosi (1983, p.15), ao tratar da obra de Bérgson – Matéria e 

Memória - quando este aponta a idéia de passado conservado inteiro e de que 

toda lembrança vive em estado latente. Destaco ainda que a autora apresenta 

como sendo o princípio central da memória nessa obra a “conservação do 

passado; este sobrevive, quer chamado pelo presente sob as formas da 

lembrança, quer em si mesmo, em estado inconsciente”. 

  Por certo a experiência vivida, ao realizar as entrevistas e reler as 

anotações realizadas ao longo do tempo vivido como professora na EMEF Vila 

Monte Cristo, foi o que posso chamar de um composto de imagens produzidas 

pelos discursos44, que teve seu espaço preenchido pela riqueza de 

informações trazidas pelas pessoas colaboradoras nas entrevistas, compondo 

desta forma outro discurso, permitindo assim colocar o meu olhar de  um outro 

ponto de vista.  

Pude perceber ainda qual seria o meu papel na escrita desta 

pesquisa, ao ler o que Benjamin (1996, p.201) apresenta ao tratar sobre 

narrativa, colocando que “[...] o narrador retira da experiência o que ele conta: 

sua própria experiência ou a relatada pelos outros. E incorpora as coisas 

narradas à experiência dos seus ouvintes”, diferindo assim do que seria 

informação, pois o que tentei estabelecer foi a possibilidade de conexão a partir 

dos vários pontos de vista apresentados que foram sendo, de alguma maneira, 

narrados na escrita da dissertação. A memória aqui surge como inspiradora da 

parte narrativa deste trabalho. 

                                                 
44 Como um modo de pensamento, uma prática, numa perspectiva que Foucault 
aborda em suas obras. 
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  A forma como o passado se tornou presente, mesmo que por 

breves instantes, ou como algumas lembranças se presentificaram, com 

riqueza de detalhes, como se recebessem iluminação especial, destacando-se 

e colocando outras na sombra, foi também uma forma de trazer o texto de 

Bérgson (1999)  para o presente trabalho.  

  Por não partir de um texto pronto e sim desse ir se constituindo, 

em parte, a partir das narrativas de cada um, permitiu-se o exercício do caráter 

não só pessoal, mas coletivo da memória, o que possibilitou a efetiva 

transposição da teoria antes vista, aproximando-se da reminiscência, 

conceituada por Benjamin (1996, p.211) como aquela que ”funda a cadeia da 

tradição, que transmite os acontecimentos de geração em geração”. Dando 

ainda ao narrador o que ele chama de dom de “poder contar sua vida”. (op. cit. 

p.221) 

  A centralidade deste trabalho está também situada na 

complexidade das memórias dos sujeitos que de forma coletiva dispuseram-se 

a dar corpo a uma proposta pedagógica; as práticas estabelecidas entre os 

diferentes sujeitos envolvidos nesse processo e que, a partir de diferentes 

lugares, contribuíram na efetivação da mesma.  

Mas o momento atual está presente, pois é deste tempo desde  

onde os sujeitos colaboradores, com seus depoimentos na forma de 

entrevistas, dirigem seus olhares para o passado composto e recomposto nas 

suas memórias. Por isso, acredito que deva estar atenta ao que Foucault 

aponta sobre as formas de relato e de cuidado que deva ser tomado ao tratar 

do  discurso filosófico e do momento que se vive, pois 
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      [...] não é esse momento único, fundamental ou irruptivo da 
história, a partir do qual tudo se realiza ou tudo recomeça; é 
preciso ter a modéstia de se dizer ao mesmo tempo que – mesmo 
sem essa solenidade – o momento em que se vive é muito 
interessante e exige ser analisado, decomposto, e que de fato 
saibamos nos colocar a questão: o que é a atualidade [...]. 
(FOUCAULT, 2005, p. 324) 

  A possibilidade de emergir nessa história de diferentes formas 

reporta novamente ao mesmo autor quando este afirma que: “[...] gosta-se de 

acreditar que as coisas em seu início se encontravam em estado de perfeição; 

que elas saíram brilhantes das mãos do criador, ou na luz sem sombra da 

primeira manhã” (FOUCAULT, 1993, p. 18). 

  Passo então a apresentar, a partir do ponto de vista escolhido, o 

que foi se mostrando presente nas memórias dos sujeitos pesquisados e que 

tornaram possível o acontecimento desta pesquisa. São apresentadas 

questões consideradas pertinentes à formação profissional e promovidos 

entrelaçamentos com os encontros ocorridos entre os mesmos no final de 1994 

e início de 1995. 

33..11  DD aa ss   mm ee mm óó rr ii aa ss ,,   ll ee mm bb rr aa nn çç aa ss   ee   pp ee rr cc ee pp çç õõ ee ss  

Quando da definição dos rumos da pesquisa, voltado em parte às 

memórias do grupo, entendi que os professores a serem entrevistados  

deveriam ser aqueles que tiveram participação em uma reunião no final de 

1994, cujo  chamamento foi feito pela Secretaria Municipal de Educação – 

SMED antes da oficialização do remanejo.  

Nessa ocasião ouviram pela primeira vez a proposição de que, 

para irem para a nova escola, precisariam pensar uma escola diferente, que 
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poderia, conforme relato de uma das entrevistadas, “inclusive não ser por 

série45”. Além disso, foi mencionada a possibilidade de desistência do 

remanejo46 por pessoas que não compactuassem da vontade de assumir esse 

desafio47.  Uma professora, na ECPG2, ao lembrar deste momento refere ter 

sido a única do grupo que não deu resposta para o questionamento na hora, 

solicitando tempo para refletir acerca de sua decisão. Em outra entrevista é 

mencionado que, além dessa situação, alguém desistiu de seu pedido de 

remanejo ao final da reunião. 

Por ser essa proposição, a de ousar uma escola que tivesse outra 

organização, uma das centralidades da proposta e por ter estado presente nas 

discussões desde o primeiro encontro com a SMED, é possível inferir que, ao 

apresentar esse tema, novas questões passaram a fazer parte do repertório de 

indagações dos professores. Tal colocação está calcada no fato de que, até 

aquele momento, para os professores em escolas de ensino fundamental, 

aquela discussão não ter sido proposta no debate pedagógico para o conjunto 

das escolas da RME, estando já mencionados, em capítulo anterior desta 

dissertação, os temas que orientavam as discussões no processo da 

Constituinte Escolar Municipal.  

                                                 
45 Forma de organização adotada até então por toda a RME no ensino fundamental, 
mencionada na ECGG. 
46 O remanejo é uma situação possibilitada ao final de cada ano, em período 
determinado pela SMED onde os professores têm a possibilidade de solicitarem 
troca de local de trabalho. Existem critérios estabelecidos e que buscam atender à 
preocupação com que as turmas não iniciem o ano letivo acéfalas. 
47 Uma professora refere-se a esse momento com as seguintes palavras na ECGG: 
“Só vem quem tiver afim de uma proposta nova”. 
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Convém referir que, no entanto, a Educação de Jovens e Adultos 

do município de Porto Alegre apresentava outra organização: as Totalidades48. 

Quando perguntadas sobre o que se lembravam dos anos 

anteriores à vinda para a Monte Cristo e sobre o ingresso na rede municipal, as 

entrevistadas não estabeleceram relação direta entre as questões de 

organização da rede municipal na época de seu ingresso e outras redes onde 

desempenhavam suas funções. Mas são feitas referências ao trabalho que 

desenvolviam bem como as condições materiais e ao campo das relações 

profissionais para o desenvolvimento das atribuições.  

Uma das entrevistadas traz: 

     [...] eu já trabalhava na rede estadual, e não achei muita 
diferença do Estado para aquela escola. Porque a gente ouvia falar 
das escolas municipais, que elas eram diferentes. Daí eu comecei 
a perceber assim, [..] a gente fazia muito mais um trabalho que eu 
me afinava [no  estado] do que nesta escola aonde eu fui  parar. 
(ECGP1) 

 

  Outra professora na entrevista com o grande grupo menciona o 

fato de  ter desistido de uma nomeação na rede estadual: 

     [...] eu fui chamada. Fui lá conhecer a escola, fiquei pensando 
como eu ia me deslocar até lá, ficar seis meses sem receber? [...] 
Eu trabalhava numa escola particular e tinha um ótimo salário. Aí, 
eu fiquei pensando “como é que eu vou largar esse salário? Por 
que eu vou ir pro Estado? Como eu vou fazer?[...] Tinha 30 dias e 
nesses trinta dias eu desisti. (ECGG). 

 

                                                 
48 Para saber mais, reporta-se a BORGES (1996, 279-295), onde a autora 
apresenta um artigo buscando explicitar as questões conceituais que permeiam a 
organização e o trabalho do Serviço de Educação de Jovens e Adultos – SEJA no 
formato por Totalidades. Essa modalidade de ensino era um serviço que contava 
inclusive com processo para escolha de professores e curso específico para 
professores que pretendiam atuar na mesma. A questão do curso é referida na 
ECGP1 não estando explicitada no artigo referido.  
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Durante os relatos de como se deram os processos de ingresso 

nas escolas municipais onde atuaram, tendo a maioria iniciado a atuação na 

RME de Porto Alegre  entre os anos de 1989 - 1991, as lembranças marcantes 

dizem respeito à proposta construtivista e à repercussão junto ao grupo de 

professores na escola onde atuavam. Um depoimento que impressiona trata da 

resistência em uma das escolas: 

      [...] ficou uma coisa bem marcada, porque eram duas ou três 
professoras que abraçaram essa questão lá e desenvolveram a 
proposta.  Foi uma coisa bem divida [...] Eu me lembro que o 
pessoal da assessoria chegava lá e o pessoal se negava a 
escutar. Foi muito triste.  O pessoal não queria. Ninguém queria 
aprender nada, ninguém queria modificar nada e todo o mundo “eu 
já sei” “isso é assim”, é o certo e tal [...]. (ECGG) 

 
 

A mesma professora se disse surpresa, quando ao trocar de 

escola pouco tempo depois, ao ver a reação de outro grupo frente à mesma 

proposição: “Eu me lembro que lá [...] o pessoal era bem mais aberto assim... 

gostava mais de estudar49.  

Trago um depoimento pessoal, pois na escola municipal onde 

ingressei em 1991, a organização do trabalho pedagógico das séries iniciais 

seguia as orientações pedagógicas da SMED em uma perspectiva 

construtivista. Recordo de chegar ao meu conhecimento, através do Serviço de 

Supervisão da escola, de um artigo que fora publicado na Revista Nova Escola, 

onde havia o registro de uma visita da educadora Emilia Ferreiro para conhecer 

o trabalho lá realizado, em encontro promovido pela Secretária Municipal de 

Educação. 

                                                 
49 Os depoimentos feitos pela professora na ECGG obtiveram concordância das 
professoras presentes tanto de uma escola como de outra visto que não foi 
manifestada discordância de parte de quem compartilhou desses momentos com a 
mesma. 
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No que tange a questões de ordem administrativa, é evocado por 

uma das entrevistadas, aspectos sobre o processo de alteração na forma de 

escolha de diretores da rede estadual em 1991, em que houve processo de 

intervenção, com nomeação de novos diretores pela então secretária Estadual 

de Educação50, na maioria das escolas estaduais levando essa professora a 

solicitar remanejo da escola onde atuava.  

Trago detalhes como esse para assinalar que busco ver “debaixo 

das idéias”, como recomenda Foucault (2005, p.319). E talvez aí esteja, em 

situações como estas, parte das “redes de contingência de onde isso 

emergiu”(FOUCAULT p.325)  das quais  ele  fala, algo possível mas incerto de 

precisarmos quando colocamos em cena algumas das  marcas provocadas 

nesses sujeitos. 

Como parte significativa das professoras vinha de uma mesma 

escola, há o relato sobre outro momento de encontro, anterior àquela reunião, 

com a coordenação pedagógica da Secretaria. Nesse momento foram expostos 

argumentos para explicitar as razões do pedido de remanejo de um grupo tão 

grande. A iniciativa para solicitar este momento partiu das professoras.  

No momento desse relato surge a afirmação que esse grupo 

fechara entre si a proposição de saírem ”todas para o mesmo lugar. Um kit 

completo. Ou tudo, ou nada.” (ECGP1)  

                                                 
50 Assunto abordado em capítulo anterior quando da apresentação do cenário 
estadual. 
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  Com a formalização da troca de escola, há a designação da 

direção em janeiro de 199551, período em que também estava acontecendo o 

Projeto Verão, no qual, em um turno a maioria dos professores participantes 

desenvolviam atividades junto aos alunos e, no outro, participavam de um 

curso de formação, com professores de renome nacional em escolha feita pela 

SMED.  

Parte significativa das professoras remanejadas para a Escola 

Monte Cristo estava presente nesse evento de formação e, ao saberem que já 

fora designada a diretora para a Escola, solicitaram um encontro para que 

fossem apresentadas à mesma, através da coordenação pedagógica da 

Secretaria. 

 Em uma reunião de final de tarde aconteceu o encontro para as 

apresentações. Lá encontrei duas professoras conhecidas52. Em seguida, 

foram feitas algumas combinações sobre o início dos trabalhos letivos em 

março, pois apesar do prédio ter previsão de entrega para fevereiro, isto não 

era de todo seguro. Todos saíram dali com a mesma tarefa: elencar bibliografia 

que considerassem importante para o desafio que tinham pela frente e 

aprofundar as leituras de alguns textos, escolhidos naquele momento e, que 

                                                 
51 No final de dezembro de 1994, fui procurada por um colega assessor que me fez 
um convite, em nome da coordenação da SMED, para que eu assumisse a Direção 
dessa escola. Havia preocupação por parte da direção da SMED com o fato de um 
grupo significativo de professores remanejados vir de uma mesma escola da RME e 
de que a última experiência com uma situação semelhante tinha apresentado 
problemas. 
52 Uma era colega da escola do município onde até então eu atuava como 
professora de educação física e a outra eu havia conhecido quando estava 
ingressando na RME, ocasião em que tivemos um breve contato nessa mesma 
escola. 
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vinham sendo trabalhados no Curso de Verão ficando explícito que toda 

sugestão era bem-vinda.  

Como eu era pessoa estranha apresentada para um grupo que, 

em grande parte, se conhecia, vislumbrei um misto de curiosidade de parte das 

mesmas naquele momento. Nas entrevistas ECGP1, esse é um encontro 

mencionado em que figuram os sentimentos de “vitória”53, por terem vindo 

todas para a mesma escola, juntamente com um de “conflito”, interpretado 

como sendo ligado ao fato da direção ter sido entregue a alguém indicado pela 

secretaria, inferindo uma ligação estreita entre direção - SMED. Cabe destacar 

que parte dessas professoras tinha concorrido à direção de escola em 

processo descrito por elas como sofrido. 

Juntamente com o colega que iria assessorar, acompanhar e 

colaborar na tarefa de organização da nova escola fomos posteriormente à 

reunião, em busca de novos referenciais. Essa busca levou-nos à proposta de 

ciclos: da Prefeitura de São Paulo na gestão 1989 -1992 e da Escola Plural de 

Belo Horizonte.  Além disto, combinamos nossa primeira visita ao prédio da 

Escola, ainda em obras. 

Um pequeno grupo das professoras entrevistas54, todas oriundas 

da mesma escola, fez também uma visita ao prédio em obras em momento 

anterior ao pedido de remanejo. Na ocasião, dirigindo-se aos operários que 

estavam no local, apresentaram-se usando o seguinte argumento: “Nós 

queremos ver a escola que nós vamos trabalhar”. 

                                                 
53 Essa expressão foi empregada junto com a expressão “unidas venceremos”. 
54 Tanto na ECGP1   como na ECGG é feito este relato. 
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Sem saber dessa visita realizada, e antes do final de janeiro, tive 

oportunidade de também visitar o prédio em obras na companhia de dois 

colegas assessores da SMED. O olhar espalhado pelo vazio de um espaço 

encontrou o desafio de pensar sobre ele. Sem mesas, classes ou cadeiras. Um 

quase silêncio. Faltava ali o movimento e vida que só o ir e vir de pessoas, 

suas vozes e ruídos podem imprimir como marca. “Temos que trazer as 

pessoas aqui! É muito importante poder ver e imaginar como será depois”. 

Esse foi o consenso naquele momento. 

A partir do momento em que findou o período de férias e recesso 

escolar, os professores iniciaram uma nova sistemática de encontros, reunindo-

se no início de março no prédio onde funcionava a SMED.  Os encontros 

passaram a ser diários, contando com a participação de todos os designados 

até aquele momento e em turnos organizados de acordo com o regime de 

trabalho de cada professor55. 

Quando questionadas nas entrevistas acerca da tarefa atribuída a 

todos, para que buscassem subsídios aos estudos a serem realizados, há 

divergências entre as posturas. Enquanto umas dedicaram-se às leituras, 

empenhando-se na escolha de textos nas áreas da  filosofia  e temas gerais da 

educação, como currículo e experiências pedagógicas alternativas56, outra 

refere que, apesar de ter feito muitas leituras,  manteve-se  desconfiada 

dizendo não acreditar muito em “construção” conforme fora dito na primeira 

reunião. Uma professora, no entanto, vai além.  Disse não ter lido, mas 

                                                 
55 Os professores podem atuar em regime de 20, 30 e 40 horas semanais em uma 
escola.  
56 Uma das publicações mencionadas é Fala Maria Favela, de Antonio Leal. São 
Paulo: Ática. O livro trata sobre alfabetização de crianças de periferia. 
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pensado muito e registrado tudo o que pensara57. Esses escritos, porém não 

foram divididos com as outras, pois, na reunião de março ao receber os textos 

com as experiências por ciclos, entendeu como mensagem que a escolha já 

estava feita. Faltaria apenas decidir entre “o modelo de São Paulo ou o de 

Minas Gerais”. Essa opinião não foi alterada no decorrer desses anos de 

funcionamento da EMEF Vila Monte Cristo. 

Essa polêmica surgiu quando da entrevista com o grande grupo 

de professoras, permitindo perceber dúvidas acerca da questão, embora o 

argumento que tenha ganho força foi o de que, em decorrência da leitura de 

muitos materiais que tratavam da organização por ciclos,  poderia ter ocorrido 

uma indução, levando-as a fazer opção por esta forma de organização e nesta 

transcrição para sintetizar o pensamento da maioria sobre essa questão:  

     [...] eu acho que a gente também não tinha assim muito 
conhecimento teórico pra pensar grandes renovações em questão 
de ensino. Eu me lembro assim, da gente em volta de uma mesa, 
tentando montar uma estrutura diferente. Uma nova visão de 
currículo, uma nova visão de avaliação, mas a gente não sabia 
muito, eu digo, eu não sabia praticamente nada. O nosso principio 
era aquilo que nós não queríamos. Aquilo que se queria, ainda 
estava muito solto, não se conseguia unir.  Então, eu acho que se 
pegou a proposta por ciclo, essa coisa toda da teoria que veio, 
porque se achava que aquilo contemplava muitas das coisas que a 
gente queria. Coisas que a gente não gostava, não acreditava, que 
eram derrubadas nessa proposta por ciclo. Eu acho que isso foi 
uma coisa que contribuiu muito pra que se aceitasse e passassem, 
de repente, desapercebidas, outras possibilidades. (ECGG)  

 A dúvida foi jogada no ar e ao ser exposta permitiu fluir 

incertezas, até aquele momento guardadas em silêncios individuais. 

Durante o debate sobre essa  dúvida,  começaram a referir sobre 

a organização do espaço destinado à Escola, pensado durante os trabalhos 
                                                 
57 “Eu escrevi. Eu quase escrevi um livro nas férias”. Esse foi o depoimento feito na 
ECGG pela professora . 
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realizados em grupo iniciados após a primeira visita feita por todas as 

professoras do grupo em um mesmo dia, na segunda semana de março de 

1995. O impacto da referida visita pode ser medido pela decisão de que essa 

deveria ser oportunizada tanto aos  alunos como aos pais, possibilitando uma 

vivência semelhante quando do início das atividades escolares. 

A partir desse momento outra questão assume o foco e passo a 

focar essa visita como um ritual onde ele possa imprimir o “sentimento de 

pertença” referido por Maffesoli (2001b, p.174) visto que após a visita o grupo 

deslocou-se fisicamente para a comunidade onde a escola estava sendo 

construída58. 

Passou a ser vivida intensamente a possibilidade de dispor de 

tempo para estudar e conviver, buscando aí, efetivamente, a constituição de  

um grupo de trabalho com um mesmo objetivo.  

Além da elaboração do espaço escola, concomitante a uma 

questão teórica, fruto desses estudos em grupo, outra  ocorria: a do imaginário. 

Tal como uma caixa de Pandora, de onde não é possível precisar o que vai 

sair, o imaginário de cada uma das pessoas foi instigado pela visita e pelas 

discussões. O imaginário passa a ser coletivo à medida que são expostas as 

sugestões de possibilidades para organização da Escola.  

É nesse estar junto, por contingências profissionais em alguns 

casos e por desejo de grupo em outros, que é possível perceber a 
                                                 
58 Durante uma semana o grupo permaneceu reunido na SMED e posteriormente no 
local onde funcionava o SEJA. A partir da segunda semana de março,  fomos 
abrigadas no Salão Paroquial de uma igreja católica na comunidade. Este 
acolhimento foi após um contato feito por mim e uma das professoras com a 
pessoa responsável pelo local. 
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complexidade do ser humano e como esses acontecimentos forjam esse 

mesmo ser, sua maneira de pensar, de expressar suas idéias, relacionar-se 

com o outro, ou seja, com a diversidade. Todos esses aspectos podem 

constituir-se em entraves ou serem propulsores do movimento levando a uma 

exploração de “novos possíveis” como trata Balandier (1997b, p.137).  

Possíveis engendrados como resultado tanto da curiosidade 

como da sensibilidade, mas também de tensões e de explorações geradas 

nessas pessoas  quando do estabelecimento dessas relações de grupo.  

Uma dúvida que emerge, no momento da análise das entrevistas, 

sobre a relação com o espaço – prédio/escola – diz ao fato de o mesmo poder 

ter sido visto como uma espécie de ponto zero naquele momento. Digo isso por 

estar presente nas entrevistas um desejo muito forte de que tudo desse certo 

naquele local. Como se ele – o projeto – fosse a possibilidade de um vir a ser 

onde só acertos acontecessem, em uma idealização de projeto perfeito, tal 

como a modernidade. Vejo um possível conflito entre a idealização desse novo 

e o desejo de romper com o que era padrão nas outras escolas de onde 

vinham essas professoras. São ambigüidades. Incertezas.  Ou seja, a repetição 

da fórmula de Balandier para definição da modernidade. 

Tal como apresenta Maffesoli (2001b. p.175), entendendo que “a 

vivência não é assunto individual” e, com a organização do grupo dividido em 

dois – um com a tarefa de pensar sobre a organização do ensino e o outro 

sobre a organização da escola – processou-se um deslocamento deixando de 

lado o pensar individual e passando a ser evidenciado um movimento onde 
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“não é mais o indivíduo isolado que importa, mas sim a pessoa integrada em 

um corpo social”.  (op. cit, p.185) 

É do movimento fervilhante de idéias que contagia a todos que 

passo a inferir a possibilidade do surgimento de uma desordem na perspectiva 

tratada por Balandier (1997ª, p.11-12): 

     [...] uma liberdade nova e fecunda: a desordem torna-se 
criadora, os períodos de transição exercem então uma verdadeira 
fascinação e são vistos como os tempos, que fazem recuar as 
fronteiras do impossível, ao longo dos quais se realizam as 
rupturas e os avanços.   

 

Mas outro movimento também se dava pela presença das 

professoras e da assessoria, o que despertou a curiosidade de moradores 

próximos ao local de encontro. Era comum a presença de crianças 

perguntando sobre quem eram e o que faziam ali essas pessoas. A partir daí 

espraiou-se pela comunidade a notícia de que a Escola iria iniciar suas 

atividades. Essa curiosidade também despertou o interesse pela realização de 

um levantamento de informações acerca da comunidade: houve a deliberação 

pela construção de um instrumento que seria aplicado pelas professoras, de 

modo que todas pudessem participar desse momento. 

Assim entra em cena a comunidade de moradores da Vila Monte 

Cristo que teria um contato maior com as professoras da Escola no dia 08 de 

março daquele ano, na reunião59 para discussão de critérios e formação de 

                                                 
59 Imagens dessa reunião estão registradas em VHS, no vídeo institucional 
produzido pela SMED para a EMEF Vila Monte Cristo, com colaboração de professora 
responsável pelo setor de audiovisual na época de sua montagem. 
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comissão60 para seleção de alunos, período de inscrição, previsão de turmas e 

número de alunos que seriam atendidos e a data de início das aulas. Nessa 

ocasião foi referido pela coordenação da SMED que aquela escola teria como 

desafio buscar alternativas para a repetência e a evasão escolar. No entanto, a 

centralidade das discussões nessa reunião esteve focada no receio de que 

faltassem vagas ou que pudessem ser privilegiados no atendimento moradores 

de localidades mais distantes, evidenciando que a preocupação era em torno 

das vagas e não do trabalho pedagógico que lá seria desenvolvido. 

Com o surgimento das preocupações da comunidade expressas 

como uma desconfiança ao que poderia advir, e por ser, para as professoras, 

nova a experiência de participar desde o começo de todos os meandros do 

estabelecimento de relações com a comunidade, é em Maffesoli (2001b, p.184) 

que busco referencial para sintetizar esse encontro: “Assim fazendo 

incorporamos o mundo, e nos incorporamos ao mundo. E isso, no sentido mais 

simples, tornando-nos um corpo global, um corpo social, isto é, um corpo 

animado”.  

 Passamos, então, a ser atravessados por outras formas de 

pensar e agir, e que repercutiram em novas formas de pensar, permitindo 

iniciar o esboço da organização do que passaria a ser a proposta de 

organização dos tempos e espaço da EMEF Vila Monte Cristo. 

3.2  AA  CCoonnssttrruuççããoo  ddoo  ccoolleett iivvoo  ee   aa   mmaarrccaa   ddoo  ddeessee jjoo 

                                                 
60 Eleita por escolha dos moradores, essa comissão contou com  a representação do 
Conselho Tutelar, do Orçamento Participativo, de moradores da comunidade, além 
de representação da equipe diretivo-pedagógica da Escola. 
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Em algumas das entrevistas realizadas com as professoras, 

surge na expressão de mais de uma delas, a questão do coletivo e sua 

constituição muito associada à intensidade dos momentos vividos 61. 

A ênfase dada à existência do coletivo provocou a lembrança de 

uma das minhas experiências, que considero uma das mais ricas, como 

profissional da área da educação. Foi durante o período em que atuei com a 

formação de professores em curso de nível médio. Nessa ocasião tive acesso 

a um livro62 que compunha uma coleção voltada a educadores e estudantes 

dessa área. Fui apresentada à história do pedagogo soviético Anton 

Seminónovitch Makarenko63.  

Essa leitura de Capriles (1989) foi lembrada quando da análise 

das questões consideradas cruciais apontadas nas entrevistas realizadas, em 

um primeiro momento, por tratar do coletivo em um dos capítulos chamado 

“Princípios da Pedagogia Makarenkiana” onde a  conceituação  e forma de 

organização desse coletivo,  parece revestir-se de uma  importância crucial. 

Para explicitar melhor esta questão, destacaria dentre as citações imputadas 

pelo autor a Makarenko:  

     [...] e o que é o coletivo? Não se poderá imaginar o coletivo se 
tomarmos a simples soma de pessoas isoladas; ele é um 
organismo social vivo [...].  (CAPRILES, 1989,p.154) 

                                                 
61 São colocações expressas na ECGG tais como: “Os ambientes da escola, todos, a 
gente pensou. A gente pensou em cada um deles.” Ou ainda : “A gente sabia que 
queria fazer uma coisa diferente. A gente sabia que queria trabalhar, porque o 
grupo todo era disposto a trabalhar, sair lá das suas escolas por...a grande maioria 
por essas razões, por não ter condições de trabalho. Que, se viessem ciclos, 
etapas, se viesse qualquer coisa, a gente ia aceitar”.  
62 Makarenko: O nascimento da pedagogia socialista, de René Capriles. São 
Paulo: Editora Scipione Ltda, 1989. 
63 É autor da obra Poema Pedagógico. Vol.1, 2, e 3. São Paulo: Editora 
Brasiliense, 1989. 
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     Nas minhas pesquisas cheguei a mais uma conclusão: não 
imaginei nem imagino como poderia educar um coletivo, pelo 
menos um coletivo infantil, se não houver um coletivo de 
pedagogos. Não restam dúvidas de que não se poderá fazê-lo se 
cada um dos pedagogos de uma escola realiza, separadamente, 
o seu trabalho educativo segundo o seu próprio entendimento e 
desejo. (CAPRILES, 1989,p.155) 

 

Essas citações vêm funcionar como um intróito para as questões 

referentes a dois temas que serão abordados a seguir: relações e coletivo.  

Ao abordar a idéia de coletivo, busco tratá-la na ótica da 

diversidade, não reduzindo a uma única forma. É da multiplicidade e na 

potencialidade da diferença que a noção de coletivo é referida nas entrevistas. 

Há uma compreensão clara de que não existia um pensamento único dentro do 

grupo de professoras, e que, por ter envolvido todas na elaboração da proposta 

pedagógica, essa também passa a ser vista como pertencente a todos, visto 

que passara a ser uma realidade cotidiana vivida por todos naquele espaço 

escolar. Vejo nessa situação a materialização do conceito de socialidade64 

tratado por Maffesoli (2001a, p.60), pois “[...] a vida cotidiana, à imagem dos 

indivíduos e dos grupos sociais, é fundamentalmente imperfeita, e é sobre essa 

imperfeição, inconscientemente assumida, que repousam sua harmonia e seu 

equilíbrio, sua beleza fascinante também”. 

Também o pensar no coletivo está presente no que expressa o 

líder comunitário em sua entrevista. Seja ao lembrar como a comunidade foi 

sendo organizada a partir da criação da Associação de Moradores ou ao 

nomear os movimentos efetuados em anos posteriores, na década de 80, com 

                                                 
64 De acordo com notas publicadas na página 37, do livro A Conquista do 
Presente, 2001a, esse termo “procura exprimir a ‘solidariedade de base’ em que 
se assenta o ‘estar-junto humano e que convém distinguir de ‘sociabilité’ 
(sociabilidade). [...] A socialidade seria a expressão cotidiana dessa solidariedade 
em ato seria ‘o societal em ato’”. 
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o intuito de alcançar o objetivo de verem construída na comunidade uma 

escola. A narração percorre das idas e vindas junto às instâncias de poder 

municipal, passa pelas divergências e dificuldades dos próprios moradores em 

escolher entre ceder área aos novos moradores e protelar seus sonhos. 

Culmina esse tema com o relato das negociações junto a outras Associações 

de Moradores nas reuniões do OP nos anos 9065. 

O que aparenta em alguns momentos ser apenas um relato 

histórico deixa clara a forma como foram sendo engendrados, no cotidiano da 

comunidade, através da vivência de situações de muita persistência, marcas 

que possibilitaram a formação do coletivo de moradores, seja ao priorizar 

tempo para participar de reuniões e assembléias, seja por dispor-se a percorrer 

os meandros de repartições públicas, podendo também ser pelo observar, 

perceber o movimento que foi sendo paulatinamente instaurado na região. 

Reporto-me novamente a Maffesoli (2001ª, p.93) quando o mesmo trata do 

espaço que culmina na cidade e na socialidade: 

     Há um constante vaivém entre a cidade e a socialidade: um 
bairro, suas ruas, suas travessas estruturam a trama social de uma 
maneira muito precisa. [...], o que constitui a base da existência 
cotidiana é a comunidade ou a solidariedade local.  

 

E é dessa trama que a escola nasce para a comunidade. Do 

esforço empreendido por esses homens e mulheres que, no compasso das 

mudanças sociais desejadas por eles e possibilitadas por outras condições de 

                                                 
65 No início de fevereiro de 1995 em conversas com então assessores de relações 
comunitárias do gabinete do Prefeito, quando buscava informações sobre a 
comunidade, eles relataram sobre a mobilização e participação nas reuniões do OP.  
Nessa ocasião foi destacado pelos mesmos  que a Vila Monte Cristo era a 
comunidade com maior participação nas reuniões do OP da região.  
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organização político-social da cidade, puderam ver materializados seus sonhos 

no  prédio da escola em um primeiro momento.  

De alguma forma transparece que as memórias do estar junto, do 

partilhar, tornaram-se fatores agregadores de socialidade, tanto para as  

professoras como para a liderança comunitária. É interessante observarmos 

como fazem menção à forma como, na relação entre esses sujeitos, 

estabeleceu-se respeito, parceria, cumplicidade e como os mesmos ainda 

alimentam o interesse em permanecer naquele lugar e não em outro.  

É da vivacidade da constituição das relações em ambos os 

segmentos – professoras e comunidade – que busco compreensão para o que 

Balandier (1997a, p.11) chama de sua fórmula para  definição da modernidade: 

“movimento mais a incerteza”. É no movimento de aproximação entre 

professoras/comunidade  que  vejo  sintetizada esta fórmula assim como a forte 

presença da incerteza quanto às possibilidades e incompreensões  resultadas 

desse encontro.  

Na percepção do movimento já existente na comunidade em 

busca de mudanças – no caso específico aqui a construção da escola –  

agregando  o envolvimento das professoras na materialização da dita proposta 

pedagógica para uma escola diferente, vislumbro o desejo de ambos de correr 

riscos, manifesto nas escolhas e no  estar ali. 

As visitas66 para coletas de informações e dados, que contou com 

a participação da totalidade do grupo de professoras, juntamente com a 
                                                 
66Foram realizadas cinco entrevistas por dupla de professoras. As questões 
abordavam aspectos sobre as condições sócio-econômico-culturais. Incluíam ainda 
perguntas sobre interesse por educação de jovens e adultos.  
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participação na primeira reunião com a comunidade, mencionada 

anteriormente, podem ser consideradas como  uma espécie de ritual de  

iniciação.67 Uma das constatações possibilitadas nessa coleta foi a inexistência 

de equipamentos de lazer e cultura públicos na região de abrangência da 

Escola68. 

Durante a ação acima descrita, acontecia a movimentação na 

Escola pela presença dos interessados em realizar as inscrições para ingresso 

de alunos. Mas a seleção inicialmente prevista não precisou acontecer.69 

Se refletir sobre o espaço físico tinha recebido atenção especial, 

no que se refere à ocupação desse, a acolhida  foi também pensada tanto para 

os alunos novos  como para os pais que estariam trazendo seus filhos.  

Nas conversas com ex-alunos, quando os mesmos são 

questionados sobre o que guardam para si como lembrança desse primeiro 

olhar de dentro da Escola, os alunos mencionam a disposição dos prédios no 

terreno, o formato das salas de aula, o fato de ser “novinha”70 e a acolhida no 

primeiro dia de aula com todos reunidos no pátio. Essa acolhida aos alunos 

                                                 
67 Aqui utilizado com o sentido de admissão na comunidade e introdução ao 
conhecimento de algo desconhecido. 
68 Essa constatação foi tão marcante que, quando da realização de pesquisa para 
doutoramento da Professora da FACED/UFRGS  Marie Jane Soares Carvalho, ela 
tomou conhecimento, em conversas com as professoras, e posteriormente 
desenvolveu, com acadêmicas do curso de Pedagogia da referida instituição, 
projeto de pesquisa sobre o uso dos tempos. Esse trabalho proporcionou subsídios 
para que a Escola empreendesse ações junto à SMED e nova pesquisa  cujo registro 
encontra-se na publicação A Universidade na Educação para a Ciência. Porto 
Alegre: UFRGS, 2004, p. 81-87.  
69 Houve um total de 447 inscritos, sendo que em torno de 34% eram candidatos  à 
Educação Infantil na faixa de 4 anos e 9 meses e  6 anos e 7 meses.  Pela previsão 
inicial, feita pelo Setor de Ajustamento de Vagas da SMED, haveria excedente de 
alunos, mas como em outras turmas o número de inscritos foi inferior,  
argumentou–se com  esse setor  sobre a existência de espaço físico que permitiria 
o atendimento. 
70 Termo usado por aluno na EICA1. 
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também se faz presente, no que é destacado como marcante daquele período, 

pelas professoras quando elas se lembram de uma liderança declarando, em 

um dos momentos de encontro na escola, ser essa um presente para a 

comunidade e o modo como essa declaração calou fundo e foi levada em 

consideração para preparar o que seria o primeiro dia de aula, ficando explícito 

o envolvimento no que segue:   

     [...] eu lembro que a gente fez muita coisa pra esperar eles. 
Como se fosse mesmo um presente. [...]  eles chegaram e já tinha 
um presentinho de boas vindas, então eu me lembro dessa 
felicidade que a gente tava sentindo e queria passar para eles, 
(ECPG2) 

Quando da entrevista com o representante da comunidade, 

liderança com participação atuante nos últimos vinte anos,  cujos netos 

estudaram na Escola, esse destaca a importância da acolhida promovida pela 

direção da Escola à comunidade, atitude presente em todas as gestões.  É 

relatado que as reuniões da comunidade, muitas delas promovidas pela 

Associação de Moradores, passaram a acontecer nas dependências da 

Escola.71 

Outro registro em que fica evidenciada a proximidade 

estabelecida com a Comunidade está presente na seguinte revelação:  

     Uma coisa que eu nunca era ligada era em teatro. E elas [as 
filhas] me puxaram junto pro teatro. Eu vinha assistir, ver histórias, 

                                                 
71“Uma vez por mês tem mais de 150 pessoas sempre reunidas ali discutindo os 
problemas da comunidade” (EILC). A Associação de moradores não possui uma 
sede própria. O líder comunitário entrevistado abriga na sua casa uma espécie de 
escritório da associação, visto que a casa que fora comprada para ser a sede 
acabou se transformando na Unidade de Saúde. Segundo o depoimento, essa 
aquisição ocorreu na administração Collares na prefeitura, quando os moradores 
foram lá e informaram que tinham comprado a casa, agora poderiam ter o “Posto 
de Saúde”. 
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rir um pouco, coisa que a gente às vezes nem tem tempo pra isso. 
(EICP1) 

 

É importante registrar o movimento feito, por iniciativa da Escola 

com outras Secretarias da Administração Municipal, com o intuito de aproximar 

da comunidade os serviços disponibilizados pelas mesmas. Um bom exemplo 

foi o fato de a Escola ter passado a abrigar eventos do programa da Secretaria 

Municipal de Cultura – SMC chamado “Cultura Pura Aqui”, onde espetáculos 

de música, teatro, cinema e dança eram apresentados mensalmente, em uma 

noite durante a semana, de forma gratuita para o público72. 

Vêm dessas aproximações com a comunidade os novos 

elementos para pensar esteticamente73 os movimentos ocorridos e decorrentes 

dessa aproximação com a comunidade. A alteridade, praticada no exercício de 

colocar-se no lugar do outro, para pensar o lugar de forma que ele fosse 

ampliado para fora da cerca que delimitava a área física da escola, pode ser 

um dos elementos que contribuiu para essa “sensibilidade da razão” que 

Maffesoli (1999, p. 11) emprega para defender uma aproximação entre 

pensamento e sensibilidade, em um convite a estabelecer relações cujo laço 

social tenha como marca a presença do emocional que está na proximidade 

como essas relações são vividas no dia-a-dia. 

É nesse estar junto propiciado por vivências como essas que vejo 

um caldo de cultura sendo formado, provocando e instigando o envolvimento 

                                                 
72 Um dos primeiros espetáculos de teatro desse programa levou um público 
aproximado de 700 pessoas conforme registros fotográficos e lembrado por 
professoras que trabalharam na organização do ingresso e acomodação das 
pessoas. Foi a peça O Parturião encenado pela Cia. Etceteratral. 
73 De acordo com Maffesoli (1997, p.163) essa visão viria a favorecer”[...]  a 
reunião. [...] o partilhar emoções, sem considerar critérios utilitários e identificáveis 
definidos pela razão.” 
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de toda a Comunidade Escolar74 na construção da Proposta, o que possibilita a 

diferenciação em relação as outras escolas da RME, no que se refere ao 

momento de implantação dos Ciclos de Formação,  aqui defendida  e que, ao 

meu ver, torna peculiar o que foi vivido naqueles momentos inicias na EMEF 

Vila  Monte Cristo. E busco novamente em Maffesoli (1997, p.140) argumentos 

para contribuir no entendimento dessa compreensão: 

     A contaminação desempenha aí um papel tão importante que 
seria necessário falar em termos de epidemiologia. Assim, 
numerosas são as situações em que a excitação se espalha 
passando de um a outro. Não menos freqüente ver a emotividade 
submergir os bloqueios ou as barreiras intelectuais de indivíduos 
perfeitamente racionais, em todos os domínios: [...].  

 
 

Com toda essa efervescência acontecendo junto à Comunidade 

Escolar, é possível  pensar  em outras marcas, que poderiam ser a moldura 

que realça e identifica essas pessoas confundindo-as com a própria Escola. 

Essas marcas estariam conectadas ao que o mesmo autor chama de 

“transfiguração do político” e que “completa-se quando a ambiência emocional 

toma o lugar da argumentação ou quando o sentimento substitui a 

convicção”.(MAFFESOLI, 1997, p.147) 

São marcas, por exemplo, quando os alunos recordam de 

situações como o processo de escolha do aluno que faria o discurso na 

solenidade de inauguração, ou as iniciativas em realizar apresentações para 

outras turmas durante momentos de recreio, organizadas por eles mesmos 

sem a participação dos professores em nenhum momento da sua concepção.  

                                                 
74 Entendo que este termo seja adequado a partir desse momento visto que nele 
presume-se o estar-junto de professores, alunos e comunidade.  Normalmente esse 
termo engloba também os funcionários, que não foram incluídos na pesquisa devido 
a rotatividade dos mesmos, uma conseqüência da terceirização dos serviços 
prestados nas escolas.  
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Fica evidente também quando eles referem que o “entusiasmo 

das professoras”75 contagiava. Um dos entrevistados vê essa postura como 

uma conseqüência da proposta pedagógica por ciclos, entendendo que, 

possivelmente, nos lugares de onde vinham, as professoras não disporiam do 

mesmo espaço.  Os pais também percebiam o entusiasmo e a disposição dos 

professores e a forma como isso repercutia neles, provocando sentimentos de 

segurança e disposição para auxiliar e participar deste movimento. 

 Outra evidência repousaria na importância e valorização dada 

por alunos, comunidade e pais quando se reportam às oportunidades de 

acesso, dentro do trabalho pedagógico organizado pela Escola, aos 

laboratórios de aprendizagem para os alunos com dificuldades, aos 

complementos curriculares oferecidos no turno inverso às aulas regulares, às 

visitas de estudo, bem como na busca empreendida pela equipe diretivo-

pedagógica na oferta do SEJA para os jovens e adultos da comunidade que 

não tinham concluído seus estudos no ensino fundamental.  

 Outro dado significativo vem da questão acerca de onde as 

pessoas se reconhecem na proposta aprovada em 1995 e do que até hoje de 

fato continua sendo posto em prática. Essas professoras conseguem discorrer 

sobre a mesma. Afirmam algumas delas que existem aspectos que são “a cara 

da Monte Cristo”76. 

                                                 
75 Nas três entrevistas realizadas com alunos esse é um tema abordado pelos 
alunos como uma característica do que eles percebiam em relação à atuação e 
envolvimento das professoras no dia-a-dia da escola.  
76 Termo empregado por professora em entrevista (ECGP1) ao referir-se  à 
organização da Escola e  que  consta no Regimento Escolar bem como no 
documento referência. 
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Dentre o que foi destacado pelas professoras, estão as 

comissões de trabalho que tinham na sua composição todos os segmentos da 

comunidade escolar com o objetivo de intervir na ação pedagógica cotidiana da 

escola. Mas, em relação ao mesmo aspecto, outro ponto foi enfatizado na 

ECGP2 e diz respeito à chamada Turma de Progressão77.  

     O que mais me chama atenção é a turma de progressão, 
porque como trabalhei em escola que reprovava, a gente sabe que 
aluno que reprova dois, três anos acaba chegando ao ponto em 
que vai embora da escola. Desiste. Eu fico olhando o [...] que foi 
uma criança que chegou aqui no Jardim B e que por mais 
dificuldades que ele tenha, cognitivas e emocionais, ele 
permanece na escola. Se a escola não tivesse essa proposta eu 
acho que ele não estaria mais aqui, porque que chances ele teria 
se fosse uma escola normal com reprovação? É o acolhimento do 
aluno. 

Há uma identificação com a figura do professor itinerante, cuja 

atuação viria a contribuir na ação pedagógica cotidiana, permitindo pensar os 

tempos de uma forma diferente já que, no caso do I Ciclo, atuaria junto a duas 

turmas. Sua presença permitiria organizações diferenciadas dos grupos de 

alunos possibilitando diversificar e interagir de acordo com a necessidade de 

cada grupo e de cada turma de alunos.  

Em relação a aspectos mais gerais, as professoras viam que as 

dinâmicas pensadas para os encontros com as famílias, sendo que, a cada 

novo encontro eram pensadas de uma forma diferente. A introdução do ensino 

de três línguas estrangeiras, a opção possível na área das artes entre teatro, 

música e artes plásticas, a educação física como componente desde a 

educação infantil, são também apontadas como marcas significativas.  

                                                 
77 Previstas na proposta pedagógica,  são turmas organizadas visando atender os 
educandos com defasagem entre sua faixa etária e a escolaridade, podendo 
acontecer avanços a qualquer momento.  
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Mas a que considero a síntese das marcas está relacionada à 

avaliação, quando as professoras que participaram da ECGG reportam-se à 

organização dos momentos de avaliação trimestral para perceber neles o que 

consideram a essência da Escola. Por ser a cada trimestre um momento 

amplamente discutido pelos professores e sempre diferente, elas percebem 

nessa postura o que chamam a “capacidade de se reinventar”. A inquietação e 

a busca pelo novo são exemplificadas inclusive pela existência hoje de um 

jornal virtual, mantido pelos alunos, onde elas percebem um processo de busca 

constante, desacomodando e imprimindo movimento ao cotidiano da Escola. 

Uma escola aberta para o que acontece no mundo. 

A pergunta que me ocorre é: qual seria a resposta dos demais 

professores que ingressaram depois na mesma Escola Monte Cristo? E se a 

pergunta fosse feita em outra Escola da RME, quais respostas viriam? 

Faço esses destaques por considerá-los relevantes no presente 

estudo.  É da tessitura das relações entre todos esses sujeitos que dirijo o olhar 

para uma outra relação. Falo da Administradora SMED. Não mencioná-la até o 

momento foi uma opção por deixar o foco sobre uma parte da história. 

Mas essa relação também se fez presente e de forma intensa. 

Não foi de uma única forma, tampouco através de uma única pessoa, a 

representação da SMED. Mas uma pessoa desempenhou o papel de 

interlocutor quase constante justamente por ter um papel reconhecido como 

fundamental na construção da proposta. Seu olhar e respostas farão parte do 

próximo capítulo onde então serão desenvolvidos os aspectos relativos tanto 

ao processo de encaminhamento da proposta para aprovação, quanto aos 
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desdobramentos frente à transposição dela para a RME, os quais repercutem 

até hoje na EMEF Vila Monte Cristo. 
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“Passar a limpo a matéria 

Repor no seu lugar as cousas que os homens desarrumaram 

Por não perceberem para que serviam 

Endireitar, como uma boa dona de casa da Realidade, 

As cortinas nas janelas da Sensação 

E os capachos às portas da Percepção 

Varrer os quartos da observação 

E limpar o pó das idéias simples... 

Eis a minha vida, verso a verso.” 

 

Alberto Caeiro 
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m um rápido retorno no tempo, ao final de 1993, quando da saida 

do então Secretário Municipal de Educação, nos deparamos com a SMED 

passando por um reordenamento tanto na estrutura como na composição da 

assessoria. E é nesse momento que acontece o ingresso de uma figura 

considerada crucial no que está sendo mostrado aqui. Um assessor que teria 

conjugado as suas tarefas, a de acompanhar e contribuir na elaboração da 

proposta de Ciclos de Formação. 

De acordo com suas declarações na entrevista EICA, é da sua 

formação pessoal, feita no envolvimento com os movimentos sociais, nas 

comunidades eclesiais de base ligadas à Igreja Católica, que vem o 

aprimoramento para questões como a “educação de base, educação popular”. 

Tal envolvimento permitiu o contato com diferentes realidades, movimentos e 

locais tendo inclusive morado fora do Rio Grande do Sul quando do 

envolvimento com o movimento indígena. É na articulação entre a formação 

acadêmica e as idéias forjadas no movimento social que esse sujeito 

compreende a sua formação. 
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No conjunto desses movimentos conheceu outros sujeitos que 

tiveram participação na fundação do Partido dos Trabalhadores, dentre outros 

tantos que, como ele, queriam ir “trabalhando junto, construindo uma utopia de 

um Brasil diferenciado. [...]Então esse momento de encontro com outros 

companheiros na luta social criou laços de amizade, de conhecimento, que não 

se acabaram nessa época” (EICA). 

O olhar sobre sua chegada à Secretaria aponta para a criação de 

uma outra escola em que, à semelhança do que aconteceu na Monte Cristo, 

também um grupo de professores originários de uma mesma escola havia 

solicitado o remanejo para tal. Em sua entrevista, ele afirma que a SMED 

optara por não fazer “nenhum tipo de confrontação, de questionamento [...], até 

por que era um grupo também de esquerda, era um grupo que tinha princípios 

de uma educação libertadora, transformadora, etc” (EICA). 

Também foram lembradas pelo entrevistado, e já apresentadas 

anteriormente, as discussões e organizações sobre a Constituinte Escolar. Sua 

participação, entretanto, estava voltada às discussões internas na SMED, em 

um processo de formação/qualificação dos assessores que implementavam e 

acompanhavam as discussões em encontros com as escolas com vistas à 

Constituinte. 

Antes de a Monte Cristo tornar-se foco de discussão, a 

coordenação da Secretaria lhe propôs e “desafiou a pensar um projeto 

[pedagógico] diferenciado para a Secretaria” (EICA). Posteriormente, devido a 

preocupações da coordenação da SMED inicia sua participação direta com o 

tema EMEF Vila Monte Cristo. Com a intenção de que houvesse um cuidado 
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diferente, esse assessor foi chamado quando se aproximou a data de entrega 

do prédio e também porque houve “a procura espontânea de pessoas que, 

vendo a obra, queriam ir para Monte Cristo”. 

Seu papel seria: 

      [...] com essa preocupação de não repetir [...] e ao mesmo 
tempo de dar conta de um projeto maior que contemplasse toda 
aquela discussão que a gente estava fazendo no processo 
constituinte escolar que efetivasse isso para dentro da estrutura 
da escola e não só como uma proposição teórica, mas que se 
tornasse um ritual, a rotina da escola baseada naqueles 
princípios, naquelas idéias, que ainda não estavam totalmente 
prontas, que estavam sendo votadas, discutidas, estavam 
aparecendo, mas estavam aparecendo, estava se configurando 
um desenho pedagógico, um desenho curricular e aí é que me 
chamaram para que eu pudesse estar à frente do debate da 
discussão com as pessoas interessadas na escola. Pra que a 
gente começasse então a refazer essas duas coisas. De um lado 
constituir um grupo que não• fosse hegemônico de uma mesma 
escola, mas constituir um novo grupo, já que era uma nova 
situação, mesmo que viesse um grande número de pessoas da 
mesma escola. E ao mesmo tempo colocar em prática os 
princípios que estavam aparecendo no processo constituinte. 
Essa era a minha missão (EICA). 

Sobre a reunião com o grupo interessado em desempenhar suas 

atividades profissionais naquele local, foi mencionado, na mesma entrevista, 

que: “Tudo bem, podem vir em bloco, mas a direção da Escola será indicada 

pela Secretaria e segundo, o projeto pedagógico terá que ter esse perfil, este 

desenho” (EICA). 

No que tange ao desenho pedagógico mencionado e 

apresentado por ele na referida reunião, o ex-assessor foi questionado e 

convidado a falar mais sobre as lembranças de qual seria mesmo esse, ao que 

respondeu: 

      O que tinha era um roteiro da constituinte. Uma dinâmica da 
constituinte, e nessa dinâmica tinha vários textos de diferentes 
autores, não tinha: “a Secretaria produziu uma proposta 
pedagógica ou um texto orientador do currículo”. Não! O que a 
Secretaria produziu é uma dinâmica sobre a qual a constituinte 



 95

escolar deveria se desenrolar, e nessa dinâmica tinham alguns 
textos de apoio, e esses textos de apoio eram de diferentes 
autores. Posteriormente a Secretaria fez um livrinho178 com os 
eixos da constituinte que trazia uma concepção, embora 
indefinida, mas uma concepção da Secretaria sobre os quatro 
temas: currículo, avaliação, gestão e princípios de convivência. 
Até então era isso, coisas amplas. [...] Em nenhum momento o 
secretário adjunto, a secretária, a coordenação pedagógica da 
secretaria disse para mim: “Olha, tem que ser essas idéias 
defendidas”[...]. (EICA) 

 

A apresentação desse esboço foi lembrada apenas na  ECGP2 

por uma das professoras, dizendo que era um texto longo e que ela se 

lembrava desse assessor “aIi,  lendo um monte de papéis”. 

Um aspecto importante que surgiu, quando na entrevista discutiu-

se sobre a escolha do referencial e a sistematização dos estudos feitos no 

decorrer da elaboração da proposta, está na forma como era entendido o 

desafio na busca dessa proposta. Ele foi compreendido mais como colocado a 

ele enquanto assessor, do que um desafio institucional para toda Secretaria: 

“[...] não era para todos os assessores o desafio, era a partir daquilo que a 

gente e pensasse, daí sim iria ser espalhado para os demais assessores. Mas 

naquele momento não era” (EICA). 

Esse entendimento pode ser corroborado pelo fato de que nos 

encontros iniciais com as professoras e mesmo antes, quando da apresentação 

do convite em nome da coordenação da SMED para que assumisse a direção. 

Foi esse assessor quem acompanhou todos os momentos de estudos, visitas, 

assim como os posteriores, em reuniões com a comunidade, pais, 

                                                 
78 Trata-se do Caderno Pedagógico 4, Congresso Constituinte: Eixos Temáticos, que foi 
publicado pela SMED em Abril de 1995. 
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sistematização dos estudos, foi figura constantemente presente a quem as 

professoras atribuem parcela significativa do conteúdo da proposta. 

Também é possível evidenciar suas contribuições, quando 

observamos as publicações da Secretaria a partir de 1995. É de sua autoria 

grande parte dos textos relativos à nova estruturação curricular em andamento 

nas escolas da RME. 

Na sua entrevista surge então a questão de como repercutia 

internamente na SMED essa movimentação toda em torno da Monte Cristo e o 

papel específico desse assessor. São apontados conflitos acerca do 

entendimento sobre competências e estrutura, os quais culminaram com a 

criação de uma assessoria “de uma pessoa só” para dar conta de problemas 

relativos à hierarquia. Essa situação é apontada por ele como um momento de 

“cisão [...j Porque realmente era uma assessoria que estava entrando no 

campo da outra assessoria” (EICA). 

Da narrativa do grande empenho na busca por referências, 

ensaios, experiências passadas ou em vigência, novamente surge o fulgurante 

brilho que o desejo costuma provocar nos olhos daqueles que se vêm 

envolvidos nas suas tramas e artimanhas. Desejo que alimenta o imaginário, 

faz com que as pessoas se desacomodem do conhecido e avancem como 

exploradores rumo ao desconhecido. O referencial teórico pode ser comparado 

a mapas, que serão decifrados, lidos e interpretados nesse definir o percurso. 

Como se ocorresse um encantamento, há esse flutuar acima de 

quaisquer que sejam as dificuldades. Enfrentá-las pode ser uma tarefa árdua 
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quando vistas de forma solitária, mas a presença do outro que compartilha as 

mesmas convicções ou desejos, torna menos duro o enfrentamento dos 

acidentes de percurso. 

É na busca das experiências, não somente naquelas em que 

obtiveram êxito, que repousaram os olhares. Houve releitura de outras 

anteriormente desenvolvidas. Não houve um critério de proximidade ideológico 

ou local. Essa postura adotada pelas professoras e pelo assessor é que 

possibilitou o reconhecerem-se de forma diferenciada na redação final da 

proposta. 

A escrita do texto da Proposta deu-se através de uma comissão 

escolhida pelo grupo de professoras e também contou com o acompanhamento 

desse assessor79. Não foram feitas inclusões de temas, O que constou, no 

texto final, de algum modo foi debatido. Evidencia-se também, nessa 

entrevista, que  o grau de apropriação sobre alguns temas era desigual, 

mesmo no segmento de professores. 

Para melhor explicitação, destaco a avaliação, o complexo 

temático, a caracterização das faixas etárias e o currículo, como forma de 

deixar mais claro o que aconteceu durante a produção da proposta. E é no 

cruzamento das entrevistas - professoras e assessor - que busco elementos 

para recompor esse momento. 

                                                 

79 Outros assessores também contribuíram nas semanas iniciais de estudo das professoras, 
bem como assessores de outras secretarias da administração municipal. Mas esse assessor 
teve papel diferenciado se considerarmos, por exemplo, aspectos como tempo dedicado e 
permanência junto ao grupo da Escola. 
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As professoras, em todas as entrevistas, destacam algumas das 

divergências ocorridas no grupo quando foi discutida a avaliação e dentro dela 

a possibilidade de não haver retenção. Uma delas diz na ECGP2 que “ficou 

bem marcada a questão da reprovação, que as pessoas não conseguiam 

entender como é que vai criar uma proposta em que o aluno não roda. Vai ser 

um oba-oba, ninguém vai querer nada, ninguém vai assumir nada”. Outra, na 

mesma entrevista lembrou ter essa proposição sido discutida inclusive no curso 

de especialização que cursava à época, onde colegas suas mostraram-se 

céticas em relação a essa possibilidade. 

Sobre o mesmo tema, outra faz referência na ECGG, a não 

reconhecer-se na proposta no quesito avaliação, quando esse assegura 

progressão sem possibilidade de retenção. 

No que tange a esse tema o assessor disse que é onde está mais 

evidente a presença da SMED e de um grupo “menos conservador de 

professores”. 

Como evidência de um trabalho conjunto, uma parte das 

professoras reconhece que o ingresso aos seis anos de idade no ensino 

fundamental foi uma defesa de grande parte dessas. Na busca por 

fundamentação para essa inclusão e na caracterização das faixas de idade, foi 

adotado um referencial cuja contribuição veio desse grupo. 

O assessor posicionou-se em sua entrevista com relação a esse 

tema na mesma perspectiva, e por isso mesmo diz ser a parte da proposta 
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onde menos se reconhece, entendendo que faria uso de outro referencial 

menos voltado para a psicologia clássica e que agregaria outros autores. 

Mas é quando o Complexo Temático entra na proposta, como 

forma de organizar o trabalho pedagógico, que é evidenciada a participação do 

mesmo assessor, sendo a partir da constatação feita por ele que vem uma 

reflexão importante: 

      [...]sei lá, acho que era mais uma idéia minha do que 
propriamente um conhecimento das pessoas [...] a gente tem que 
reconhecer que era mais uma iniciativa minha naquele momento e 
de outras pessoas que entenderam a idéia do que do conjunto. 
(EICA) 

 

É muito possível que de fato, em meio a tantas reflexões, os 

sujeitos envolvidos — falando aqui de todos os segmentos — tenham tido grau 

diferente de apropriação em relação a cada eixo que compunha o conjunto da 

proposta. 

Como exemplo destaco o registro de um momento, na ECGG, 

onde uma professora ao abordar onde elas se reconheciam na proposta trouxe, 

em meio à discussão, sua opinião afirmando: 

      [...] eu adorava assim, aqueles nossos planejamentos do 
Complexo. Nós tínhamos que pensar num tema e expor idéias. E 
como eu gostava daquela reunião que todo o mundo ficava 
pensando, viajando. [...]. No dia-a-dia às vezes, se tornava muito 
mais difícil do que a gente pensava. Mas aquela explosão, aquele 
momento, pra mim, reforçava aquela coisa do coletivo do “nós 
estamos trabalhando juntos”[...]. 

 

Os alunos não trouxeram referências sobre o momento de 

discussão da proposta. Um deles menciona sobre a construção de regras — os 

chamados princípios de convivência — que foi em subseqüência à construção 

da proposta. 
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A representação dos pais e da comunidade fez menções muito 

vagas à elaboração e votação da Proposta Pedagógica bem como do 

Regimento. Um deles disse que por perceberem o entusiasmo dos professores 

muito envolvidos com todo o planejamento e organização da Escola, 

acreditaram que o que estava sendo proposto traria benefícios para a 

comunidade mesmo com algumas incertezas. No entanto uma das recordações 

diz respeito à inclusão da educação infantil no Ensino Fundamental. Essa é 

vista também como vitória dos pais, que fizeram campanha intensa com esse 

propósito. 

Era público na Escola que não havia, naquele momento, 

interesse em implantar o ensino fundamental de nove anos de duração. Foi 

pela defesa empreendida durante a aprovação da proposta nas assembléias 

que a Secretaria deliberou por não opor-se a essa proposição, ou nas palavras 

de uma das professoras: “Não tinham mais argumentos contra a gente. Ou não 

tiveram chance, enfim, de dizer que não.” 

Com relação às contribuições e ao papel ocupado pelo assessor 

durante a estruturação da proposta, uma das professoras, ECGP2, refere-se ao 

mesmo como uma pessoa que “[...] tinha um conhecimento bem mais amplo 

do que a gente, uma pessoa superinteligente [...]” outra, na mesma entrevista, 

afirma que “A gente tinha o respaldo do [assessor] que eu acho que era a 

pessoa que segurava mais a onda com a gente e bancava as coisas. A gente 

querendo ou não”. 
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O fruto das discussões foi sendo levado pela representação da 

Escola nos encontros regionais preparatórios para o Congresso da Constituinte 

Escolar e também defendidos no referido Congresso. 

Até o momento da aprovação da Proposta e do Regimento, a 

SMED acompanhou através da assessoria e dos contatos por iniciativa da 

coordenação da mesma em encontros nas reuniões com a direção e Conselho 

Escolar. Essas reuniões, na sua maioria, tinham como pauta questões legais 

sobre os trâmites para encaminhamento aos órgãos competentes dos 

documentos para autorização da implantação da proposta. 

Em um desses encontros com o setor responsável por 

acompanhar o atendimento das questões legais, foi discutida a questão de 

recursos humanos presente em parte do regimento escolar. Foi alertado que 

estes poderiam ser alterados, visto tratar-se de atribuição da Secretaria a 

política de recursos humanos. 

No entanto, após o encaminhamento das votações nas 

assembléias dos segmentos, a presença do assessor foi reduzida, motivada 

em parte por ele ter assumido a organização do documento referência, em 

substituição ao regimento que era utilizado quando da criação de novas 

escolas80. 

Por iniciativa da SMED, a Escola teve um espaço assegurado na 

Revista Paixão de Aprender número 9, de dezembro de 1995, onde foram 
                                                 
80 Esse é um destaque importante, pois a EMEF Monte Cristo quando iniciou suas 
atividades devia seguir o chamado Regimento Outorgado, cuja elaboração datava 
da década de 1970. 
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dedicadas dezenove páginas para reportagem e publicação de texto que 

contém um extrato da proposta, cuja elaboração fora concluída em final de 

outubro daquele ano. Uma questão que até o momento não havia sido 

abordada, diz respeito à divulgação do que estava acontecendo. 

 Desde o primeiro dia de aula a Escola foi palco de visitas 

constantes: imprensa, outras escolas da rede, alunos/alunas do Curso de 

Pedagogia de Universidades de Porto Alegre e interior, dentre outros. A 

dimensão que essa exposição provocou pode ser medida pela colocação  de 

uma professora (ECGP2) que ao ter sua turma visitada por um grupo, 

recebeu a admiração dos visitantes por estar realizando uma determinada 

atividade. Só que ela ficou surpresa com o “espanto” visto tratar-se de uma 

atividade simples, realizada de forma cotidiana em qualquer escola da Rede. 

A situação é referida como forma de demonstrar a proporção, 

um tanto fora de controle que a divulgação tomou, levando, inclusive, a 

situações de rechaço às professoras da Monte Cristo, manifestadas em 

encontros nos momentos de formação oferecidos para o conjunto da RME. 

Vinham também muitas perguntas sobre o “bicho81” que tinha sido criado e 

algumas insinuações de privilégios nas questões de materiais e recursos 

humanos. 

A proposta, no seu conjunto foi divulgada quando do 

lançamento do chamado Caderno Pedagógico número 9 que passa a ser 

orientador para toda a Rede Municipal. 

                                                 
81 Expressão utilizada por professora na ECPG2. 
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Há um importante destaque a ser feito o qual diz respeito ao 

reconhecimento às contribuições e conseqüente autoria conjunta desse 

assessor, tanto na Proposta Pedagógica como no Regimento Escolar. É nas 

respostas do assessor entrevistado que busco elementos de ligação entre o 

que foi elaborado e encaminhado como sendo a proposta e o regimento da 

EMEF Vila Monte Cristo e a publicação usada como referência para o restante 

da RME. 

Levantada a interrogação sobre a ausência de referências ao 

texto da Escola, publicado na Paixão de Aprender n. 9, ele reflete(EICA) que 

aconteceu como conseqüência de ter também como tarefa a elaboração do 

documento da “Proposta da Secretaria” cuja escrita dava-se de forma 

concomitante ao que acontecia na Escola, daí optou, de forma “meio arbitrária” 

tomou a decisão de “ir incorporando essas elaborações dos professores no 

texto da Secretaria”. Os argumentos para essa deliberação apoiaram-se no que 

ele viu como uma alternativa mais adequada, pois “era um documento 

elaborado com professores da rede e me pareceu que isso é uma coisa muito 

mais apropriada de se fazer do que uma pessoa sozinha elaborar um 

documento pra Secretaria”. 

Essa ausência de referências ao texto teria ocorrido, segundo 

ele, não de forma intencional, mas por um, digamos, “excesso de zelo”, pois ele 

via receios em parte do grupo de professoras em ver a imagem da escola tão 

colada à SMED. 

Esse mesmo tema é visto de forma diferente pelas professoras. A 

relação com a Secretaria é vista, no início, num clima de parceria, evidenciado 
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na disponibilização de tempo para estudos, acompanhamento sistemático da 

assessoria. Fica tensa quando a SMED, inicialmente, questiona as 

deliberações para inclusão dos alunos com seis anos no primeiro ciclo 

emanadas das assembIéias, já que essas delliberações divergiam do que 

inicialmente era a compreensão da coordenação da SMED sobre a  

organização etária nos Ciclos de Formação.  

Na seqüência evolui para a desconfiança à medida que acontece 

o afastamento do assessor e designação de um grupo de assessores para 

acompanharem o trabalho da Escola, mas que mais assistem do que dialogam 

com o coletivo da Escola e são intensificadas as situações onde as professoras 

sentiam-se pressionadas a explicar a proposta para visitantes, mesmo na 

presença dos assessores. 

As relações institucionais agravam-se posteriormente, quando 

colegas de outras escolas da RME em encontros esporádicos passam a 

responsabilizar as professoras da Escola pela “invenção” dos Ciclos, conforme 

ECPG2 e por a SMED estar levando a proposta de Ciclos para o conjunto das 

escolas. 

Na campanha para o governo municipal, no segundo semestre 

de 1996, quando foi apresentado o programa de governo do então candidato 

da Frente Popular - Raul Pont — em que estava prevista a implantação em 

toda a RME dos Ciclos de Formação começaram os rumores no grupo de 

professores da Monte Cristo de que então a proposta por ciclos já estava 

pensada e que eles teriam sido usados. 
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Esses rumores ganharam maiores proporções e ficaram mais 

fortes quando da publicação do já mencionado Caderno N0 9 em seu 

lançamento que ocorreu durante um seminário no primeiro semestre de 1997, 

promovido pela Secretaria. As semelhanças entre o documento da Escola e a 

Publicação eram muito evidentes82. 

Como a Escola deveria durante o período de 1996 — 1999 

elaborar em conjunto com a SMED um relatório onde estivessem informados 

“os resultados obtidas, as dificuldades enconfradas e os ajustes necessários”; 

conforme fora alertado no Parecer No. 415/96 do CEED, parte do grupo via 

incoerência entre o fato de uma proposta encontrar-se em avaliação e mesmo 

assim estar sendo levada para o conjunto da rede sem o tempo para o 

acompanhamento indicado. 

A vulnerabilidade das relações passa a ser pressentida quando 

no bojo da decisão da SMED acontece a nomeação de uma comissão83 para 

proceder a estudos com vistas ao redimensionamento de pessoal nas escolas 

e as decisões decorrentes desse estudo são comunicadas para o conjunto da 

Rede no final de 1997, levando a uma alteração significativa na proposta 

elaborada pela Escola e encaminhada pela SMED para aprovação junto aos 

Conselhos Estadual e Municipal de Educação84. 

                                                 
82 Constam dos anexos deste trabalho tais publicações. 
83 Na ECGG uma das professoras disse ter tomado conhecimento da criação da  
comissão quando leu no Diário oficial de Porto Alegre -  DOPA, o ato de nomeação 
da referida comissão no início de 1997. 
84 Um estudo de caso foi feito resultando em uma Dissertação de Mestrado e 
pode ser referência para o detalhamento da tensão que se evidenciou nesse 
momento. Ver em FORTES, Gilse Helena Magalhães, indicado no referencial 
bibliográfico no final deste trabalho. 
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Por iniciativa do Conselho Escolar e da equipe diretivo-

pedagógica da EMEF Vila Monte Cristo, aconteceu uma reunião com a 

presença de representantes de setores da SMED, assessorias e a Secretária 

Adjunta85. 

Nessa ocasião foram feitos argumentos pela Secretaria de que o 

documento alcançava todas as escolas. Que ele continha resoluções 

motivadas pelo peso da situação de uma política econômica, tanto federal 

quanto estadual, que impingia perda de recursos ao município e atrasos nos 

repasses, agravada pela criação do Fundo de Desenvolvimento e Manutenção 

do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério — FUNDEF. 

 

A contra-argumentação da Escola era no sentido de que a 

proposta encontrava-se em avaliação, e as alterações impostas pelo 

redimensionamento exigiam mudanças que comprometeriam o atendimento do 

que a proposta objetivava. Na ocasião uma das representantes da equipe 

argumentou que a Escola não poderia ser apenas “de vídeo, para os outros 

conhecerem”. Outro argumento foi sobre a dificuldade de aprendizagem dos 

alunos, pois mesmo com os recursos humanos dos quais a escola dispunha 

“em alguns momentos não conseguimos, e com essa redução não se pode 

fazer nenhuma projeção”. Uma das professoras da equipe questionou o que na 

sua opinião era “tratar igual o que é diferente”,  pois tinha-se a compreensão de 

que a Escola possuía regimento próprio não cabendo à SMED alterá-lo sem 

                                                 
85 Como compunha a equipe diretiva quando da realização desta reunião, realizei 
anotações das discussões em um caderno de trabalho do qual fazia uso cotidiano e 
que foi guardado por mim. 
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passar pelas instâncias deliberativas da escola, rompendo com o processo de 

gestão democrática. 

A posição defendida até o final da reunião pela SMED era de que 

não poderia trabalhar com a idéia de exceção e que os parâmetros colocados 

no documento seriam para o conjunto da RME: é a “mantenedora”86 que diz o 

que é possível em termos de recursos humanos, pois ela tem a visão da 

totalidade. Ainda foi lançada, por um dos assessores presentes,  uma pergunta 

para a Escola: “Será que a escola criada pela Monte Cristo é viável para o 

conjunto da Rede?”. 

Em uma tentativa de refletir e buscar o aprofundamento teórico 

necessário para a compreensão do momento, acredito poder encontrar 

novamente, primeiro em Balandier (1997b, p.98) algumas reflexões sobre o 

que ai desenrolou-se, sobre o que ficou nas entrelinhas, no que não foi dito: 

      A relação com o poder nunca é simples ou ingênua, é sempre 
uma relação aleatória ou marcada de inconstância. [...] A força 
legitimada não é suficiente, o recurso às dramatizações sociais, ao 
imaginário, à eficácia simbólica completa-a necessariamente. A 
incerteza jamais é inteiramente subjugada. A ordem social parece 
ter todas as vantagens, inclusive a da cumplicidade das 
consciências fora dos períodos críticos; entretanto, permanece 
vulnerável: atrás da fachada das aparências, a desordem trabalha 
o movimento transforma, a mesquinhez do tempo degrada. 

Quando as professoras (ECGG) referem ter havido ingenuidade 

da parte delas no início da organização da Escola, Balandier leva-nos a pensar 

em cumplicidade87. Como então não havia crise, a opção em aceitar vir para 

                                                 
86  O termo foi empregado por representante de um setor da SMED. Ele é 
usualmente empregado na Rede quando se faz ênfase ao lugar de poder ocupado 
pela Secretaria. 
87 Definido como ato do cúmplice, e esse como sendo pessoa que colabora em, ou 
com de algum fato; parceiro. Sócio. 
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aquele lugar e colaborar na organização da proposta pedagógica, materializaria 

esta possibilidade. 

No entendimento do ex-assessor, essas dúvidas acerca da 

autoria e da implantação na Rede apontam para outras questões. Ele diz 

entender que a própria proposta da EMEF Vila Monte Cristo é uma releitura de 

várias outras propostas; que houve, e há ainda, por parte de algumas 

professoras, uma resistência ao que fora aprovado desde o início e, ao 

perceberem que fora estendido para o conjunto da Rede, anteviram um 

caminho sem volta; que “na verdade esse discurso [sobre o uso do texto da 

Escola] é um discurso que nunca se descolou dos professores, que sempre 

esteve presente, e sempre como negação [...]”  pois não haveria a identificação 

dos mesmos com os eixos centrais da proposta. 

Retornando à questão da trajetória das relações entre a SMED e 

o conjunto da-Escola, essas evoluiram da cumplicidade inicial para a revolta 

que leva ao confronto, à medida que, após a referida reunião da Escola com a 

SMED, o Conselho Escolar deliberou por encaminhar consulta sobre a 

legalidade da medida questionada, amparado na compreensão de que a 

proposta encontrava-se em avaliação, aos Conselhos Estadual e Municipal de 

Educação. Não foi uma decisão pacífica nem unânime na equipe diretiva-

pedagógica. Houve dúvidas sobre a estratégia a ser adotada. A 

correspondência foi encaminhada diretamente a esses órgãos, sem protocolo 

junto à SMED. A atitude foi vista como afrontamento sendo a direção 

questionada pelo encaminhamento feito, ao que respondeu que a deliberação 
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fora do conjunto do Conselho Escolar, o qual, de acordo com a legislação 

vigente é o órgão máximo da Escola. 

E é Foucault (2OO3, p. 384) quem contribui para a análise desse 

conflito e seus desdobramentos: 

      O poder não é uma substância. Tampouco é um misterioso 
atributodo qual se precisaria escavar as origens. O poder não é 
senão um tipo particular de relações entre indivíduos. E essas 
relações são especificas: dito de outro modo, elas nada têm a ver 
com a troca, a produção e a comunicação, mesmo se elas lhe são 
associadas. O traço distintivo do poder é que alguns homens 
podem mais ou menos determinar inteiramente a conduta de 
outros homens — mas nunca de maneira coercitiva. Um homem 
acorrentado e espancado é submetido à força que se exerce 
sobre ele. Não ao poder. [..] Sua liberdade foi sujeitada ao poder. 
Ele foi submetido ao governo. [...] Não há poder sem recusa ou 
revolta em potência. 

 
 

Nesse jogo que se estabelece entre Escola e SMED, em que as 

ações desencadeadas são pensadas como estratégias que o tempo aparece 

influenciando justamente na escolha dessas. Tempo que já vinha açodando 

desde os encontros iniciais, talvez muito antes se visto pelo olhar de cada 

indivíduo. 

Tempo para entrega da obra, que em vários momentos sofrera 

alterações. Tempo mais compassado para estudo, reflexões, entrevistas. Mais 

acelerado em uma corrida contra o relógio para escrever, discutir, levar para 

votação e depois encaminhar para aprovação. Imprevisível quando pensado 

para constituir grupo, coletivo, constituir Conselho Escolar e realizar a primeira 

eleição de diretores. Tempo que foi de março a outubro de 1995 para dar conta 

dessa lista de afazeres. E ainda havia as aulas a serem dadas, os encontros 

para participar... Esse poderia ser o olhar da Escola. 



 110

Mas poderia ser visto de um outro ângulo. Talvez a SMED visse o 

tempo como curto para dar conta da apresentação de um projeto político, afinal 

já estava na metade do segundo mandato e até aquele momento não se 

consolidara uma proposta. Com a nova eleição se avizinhando haveria novas 

disputas pelo comando da Secretaria. Tempo urgente. 

Em ambos os olhares é possível lembrar Cronos e Kairós88. 

Cronos, um mito de origem grega, significa tempo. Normalmente sua 

representação é a figura de um velho curvado pelo peso dos anos com uma 

foice na mão. Mas ele é alado. Ao mesmo tempo em que ceifa todos os seres, 

avança rápido. Algumas representações indicam uma ampulheta na sua mão, 

que na Antigüidade era utilizada como relógio. Outras o simbolizam através de 

uma serpente disposta em círculo, uma forma de representar a eternidade. Um 

tempo que consome a si mesmo. 

Kairós estaria associado à idéia da ocasião89. Também com 

asas, corre com a cabeça voltada para trás, para que não possa ser 

aprisionado por quem o persegue. Às vezes ao invés de asas ele caminha em 

uma roda alada. Sua representação estaria associada a uma figura jovem, mas 

calva, com apenas uma mecha de cabelo que poderia ser comparada à sorte, 

às oportunidades, aos momentos afortunados. 

Tanto a coordenação da SMED quanto as professoras podem ter 

pressentido na EMEF Vila Monte Cristo a ocasião, o momento afortunado de 

                                                 
88 Acessado em  http://mithos.cys.com.br, em   07 de janeiro de 2007. 
89 Ocasião que também pode ter uma representação, de uma figura feminina ou 
masculina com um pé no ar e outro em uma roda segurando em uma das mãos 
uma navalha e na outra um véu. Podendo algumas vezes ser vista caminhando em 
cima da navalha sem se ferir.  
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realizarem seus sonhos, sejam eles quais forem. Individuais ou coletivos. 

Talvez tenha ocorrido a presença de um risco cujas dimensões não estiveram 

bem claras desde o início das relações. 

Balandier (1997b, p.102) aponta que a linguagem empregada 

pelo poder político tem por objetivo o consentimento dos “súditos”, e vai além: 

      A linguagem política estabelece por necessidade uma relação 
caIculada; tende a efeitos precisos e variáveis segundo as 
conjunturas. Só mostra uma parte da realidade, pois o poder deve 
também sua existência à sua apropriação da informação, de 
conhecimentos adquiridos para governar e administrar, exercer 
um [..] A arte do silêncio faz parte da arte política. 

Partindo para falar de outro tempo, em que todas as escolas 

passam a ser por ciclos, em cinco anos houve um crescimento no número de 

professores atuando em escolas90 na ordem de 24,7%. Outras modificações 

continuaram a afetar a Escola. 

Todas as professoras que ingressavam na Escola a partir de 

março de 1995 e não haviam participado da reunião no final de 1994 

participavam, na chegada, de um encontro com a equipe diretivo-pedagógica 

no qual, além de se expor o que estava ocorrendo e oportunizar a leitura do 

material que vinha sendo estudado e produzido pelo grupo, era perguntado se 

havia o desejo e disposição de contribuírem com o trabalho. Esse era, 

digamos, o ritual de ingresso. Com a implantação no conjunto da RME esse 

ritual foi suspenso pela SMED, em 1998, com o argumento de que não havia 

diferenciação entre as escolas. 

                                                 
90 Conforme Boletim Informativo n0 13, ano 9, 2005,p. 16, do PIE — Pesquisas e Informações 
Educacionais — da SMED, o número de professores em 1995 que era 2.949 passou em 1998 
para 3.384, e em 2000 para 3.676. 
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Novamente, com essa postura da SMED, houve o entendimento 

por parte da Escola que não estava sendo respeitado o parecer do CEED 

415/96, mencionado anteriormente, onde está a orientação para haver uma 

seleção criteriosa do corpo docente. 

Outra situação ocorrida, já em 1999, foi na elaboração do 

Complexo Temático, momento em que assessores da época impuseram uma 

nova formatação do Complexo, não aceitando a forma como a escola vinha até 

então organizando seu trabalho. Desse confronto, o saldo que pode ser 

atribuído a ele foi de um desencanto com essa organização do trabalho, e o 

que já era considerado muito trabalhoso hoje se encontra em desuso. 

Mais situações de confronto ocorreram, recentemente lembro-me 

de algumas discussões da assessoria da SMED na Escola, durante reunião 

pedagógica para tratar sobre turmas de progressão91 e a forma como a Escola 

havia organizado essas turmas e colocado alguns alunos nelas. A partir dessas 

discussões houve, por parte da assessoria, a solicitação de um momento para 

tratar da concepção da SMED sobre o tema numa reunião pedagógica. A 

estratégia usada pela assessoria na ocasião foi uma apresentação e leitura do 

que estava publicado no chamado Caderno 9 para os professores da EMEF 

Vila Monte Cristo, como se não houvesse conhecimento por parte desses 

acerca do que nele está escrito. Após a apresentação, foi feita argumentação 

de que o que estava publicado era o que a Escola havia escrito e publicado na 

Revista Paixão de Aprender, portanto de conhecimento e domínio da equipe 

                                                 
91 Forma como sâo designadas turmas que acolhem alunos com defasagem entre idade e 
escolaridade. 
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pedagógica e dos professores da Escola. O argumento não foi bem acolhido 

por uma das assessoras na ocasião. 

Vejo as duas últimas situações citadas acima como evidências 

em que a questão da autoria aparece negada no seu sentido prático. Parece 

não haver conhecimento por parte das assessorias do papel da Escola Monte 

Cristo na elaboração da Proposta por Ciclos de Formação ou ainda, talvez haja 

compreensão de que o que está no Caderno Pedagógico 9 seja produção da 

SMED sendo sua interpretação restrita à Assessoria gerando ainda uma 

apropriação do entendimento que desconsidera as contribuições da mesma 

Escola. 

E ai está a centralidade da controvérsia sobre a apropriação. É 

no uso. Ao ser retirado, de quem colaborou, o direito de expressar a 

compreensão do que lá está escrito. Um dobrar-se à força. 

Se por um lado há compreensão do ex-assessor de que, para a 

RME como um todo, é muito maior o que gerou de benefícios, tais   como a 

inclusão aos seis anos, a ampliação do número de professores nas escolas, 

nas relações com a comunidade e que são menores essas dúvidas  sobre uma 

possível “manipulação”; de outro está o entendimento das professoras de que 

deveria ter sido dado mais tempo para que a proposta fosse melhor avaliada e, 

assim, antes de ser estendida para a rede, terem sido feitos os ajustes, 

inclusive de pessoal, pois da forma como esses ajustes aconteceram lhes 

pareceu que não houve planejamento com avaliação da repercussão financeira 

e de pessoal. Também não houve a qualificação necessária das pessoas que 

deveriam discutir nas escolas o conjunto da proposta, levando muitas delas a 
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optar por usar argumentos que mostrassem os benefícios a partir da lógica de 

Recursos Humanos e não do pedagógico. 

Analisando o Caderno que é referência para todas as escolas e 

assessoria da RME, é possível pensar diversas questões, ligadas ao período 

de publicação do mesmo — dezembro de 1996: os documentos dos Conselhos 

Estadual e Municipal que compõem a publicação e que se referem à EMEF Vila 

Monte Cristo, assim como o titulo da publicação — Ciclos de Formação 

Proposta Político-Pedagógica da Escola Cidadã. Algumas poderiam ser 

comparativas, como por exemplo, o grau de apropriação do conteúdo do 

referido material, entre escolas que aderiram à proposta por opção e outras por 

determinação da SMED, ou o fato de a proposta ter sido autorizada por quatro 

anos, 1996 ser o primeiro ano de implantação da proposta na EMEF Vila Monte 

Cristo, e, mesmo assim, tornar-se referência para a rede, antes mesmo de ser 

feito o primeiro relatório para o Conselho Estadual. 

Muitos dos argumentos verbalizados pelas professoras dão conta 

de a  proposta ter sido concebida considerando uma realidade específica, no 

caso a realidade apontada a partir das entrevistas realizadas no início de 1995. 

Logo, havia sido pensada para aquele lugar, e que, ao ser levada para outros, 

desconsiderou a realidade local, merecedora de um olhar mais particular; que 

de região para região existem variações significativas, o que é corroborado por 

documentos da própria Prefeitura Municipal de Porto Alegre — PMPA, em que 

são apresentadas importantes informações sobre a Cidade92. 

                                                 
92 Sistematicamente a SMED através do setor responsável pelas estatísticas, 
atualmente PIE- SMED, produz documentos com possibilidade de análise quali-
quantitativa. A PMPA através do Gabinete de Planejamento também elabora 
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  Seguem seus argumentos na lógica de que houve precipitação, ao 

apresentarem o Projeto como solução para a Rede Municipal como um todo e 

que interesses mais ligados a políticas internas de disputas entre correntes, do 

Partido dos Trabalhadores, podem ter gerado a pressa com que essa proposta 

foi apresentada como plano de governo anunciando a implantação para todas 

as escolas. Contradizendo inclusive o princípio n0 45 da Constituinte93 que 

previa: “A escola deve ter autonomia para optar pelo estudo e implantação dos 

ciclos, seriação, etapas ou outras formas de organização, assegurada a 

qualificação do corpo docente e a reestruturação da proposta pedagógica e 

curricular da escola” (FREITAS, s.d. p.18). 

Cabe destacar que esse princípio era constantemente evocado 

pelas escolas que resistiram até o ano 2000 à implantação da organização por 

Ciclos de Formação. 

Em uma das falas, uma professora na ECGG usa a expressão 

“amputaram pernas e braços quando reduziram o RH”94 ao tratar da 

repercussão dessas mudanças. A mesma professora lembra que não havia 

sido concluído o processo de avaliação da proposta quando a Escola foi 

alcançada pelo redimensionamento de pessoal que levou à redução de horas 

para Laboratório de Aprendizagem bem como a relação entre o número de 
                                                                                                                                               
estudos e os publica na forma de indicadores sociais, como material para subsidiar 
conselheiros do Orçamento Participativo. A partir destes documentos é possível 
analisar e projetar ações específicas considerando cada região da cidade. 
93 Em Junho de 1995 a SMED publicou os “Princípios da Escola Cidadã”. No material 
pesquisado encontrei divergências sobre o número do princípio. Em um é apontado 
como nº 45 e em outro nº 47. Destaco, porém, que não há alteração no conteúdo.  
Um dos documentos é uma publicação mais recente organizada pelo gabinete da 
vereadora Sofia Cavedon, ex-Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, em 
nome de FREITAS, Ana Lucia Souza de. A vivência da “reinvenção da Escola” na 
rede municipal de Porto Alegre. Porto Alegre, s.d. 
94 Referindo-se ao redimensionamento de Recursos Humanos — RH, ocorrido em 
1997. 
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turmas e Professor Itinerante95 principalmente no I Ciclo, até hoje considerados 

pelo coletivo de professores da Escola como a espinha dorsal da proposta. 

Mas mesmo assim o grupo de professoras continuou tentando 

descobrir alternativas na organização possível com essas alterações que 

possibilitassem a consecução da proposta, não mais a que fora sonhada, mas 

a possível dentro do desenho de realidade que enfrentavam. Talvez a marca 

do grupo estivesse na capacidade de reinventar-se cotidianamente como que a 

construir estratagemas que possibilitassem de alguma forma enfrentar as 

modificações impostas. 

As dúvidas que se evidenciam nesse momento, estão 

relacionadas à identificação, no sentido de, por tantas vezes, terem escutado e 

falado sobre o tema, que esse está tão interiorizado nas pessoas convertendo-

se no próprio discurso. No ímpeto de buscarem-se alternativas para problemas 

considerados graves, ligados ao cotidiano da vida escolar, não teria por acaso 

sido assimilado de tal modo o discurso, a ponto de transformá-lo em verdade 

inquestionável? Ou será que por nos sentirmos tão donos do discurso, não 

passamos a questionar a legitimidade de quem o fizesse por não termos o 

entendimento de que eles também poderiam ter interiorizado o mesmo, 

reescrevendo-o? 

                                                 
95 O laboratório é um serviço oferecido aos alunos no turno inverso ao seu horário 
escolar, onde se busca investigar as dificuldades de aprendizagem do aluno com 
vistas a superá-las: Professor Itinerante é aquele outro que compõe o coletivo de 
professores de um ano ciclo, possibilita organizações diferenciadas nas turmas de 
acordo com a característica das mesmas no planejamento da ação pedagógica. Na 
Proposta de 1995 indicava um professor itinerante para cada duas turmas de I 
Ciclo. 
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Ao longo deste capítulo busquei trazer outros elementos para 

possibilitar a reflexão sobre os questionamentos levantados no Projeto que 

defendi. Pontuo, a partir de todas as ponderações aqui apresentadas, por 

exemplo, o fato de ser a proposta para um local específico e não para uma 

rede e o que seria uma apropriação da proposta. 

As lembranças que os colegas trazem nas entrevistas, na maior 

parte delas há o argumento de que não havia algo pronto para ser entregue 

para este grupo pôr em execução. Existe a desconfiança de algumas de que 

houve indução pelos textos que foram disponibilizados, e contra-argumentos de 

outras afirmando que, como ninguém trouxe outras experiências, trabalhou-se 

com o que foi disponibilizado. Todas, ao relembrarem onde estavam antes de 

virem para a Escola Monte Cristo, falaram de experiências que não estavam 

sendo agradáveis ou de alguma desconformidade em relação a uma situação 

específica na escola de origem. Vários argumentos foram no sentido de que 

gostariam de um lugar onde pudessem trabalhar, onde houvesse um mínimo 

de organização pedagógica e  respeito ao coletivo. 

Convém pensar também no peso que teve o fato de estarem em 

um espaço que fora resultado de muita luta da comunidade, resultando na 

chamada primeira escola construída por demanda do Orçamento Participativo, 

provocando uma identidade com o que estava no entorno, não só dentro do 

espaço destinado para a escola. 

Refletindo sobre qual seria o interesse da SMED em possibilitar 

ou favorecer tal experiência, penso que uma das razões pode estar no fato de 

que a centralidade as ações da secretaria vinham sendo focadas nas questões 
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da “gestão democrática”. Faltava um projeto pedagógico, daí a mobilização de 

forma a permitir a apresentação de avanços por quem estava na coordenação 

da SMED naquele momento. O acompanhamento mais próximo poderia estar 

associado à experiência que não fora bem sucedida em outra escola que 

também recebera grande contingente de professores oriundos de uma mesma 

escola e, temendo que a situação pudesse se repetir, designaram tanto a 

assessoria sistemática quanto a diretora para evitar surpresas. 

 Quando Azevedo (1997, p.11) trata sobre democratização da 

escola, refere a criação de mecanismos com o fim de garantirem a participação 

exemplificando com 

      [...]a eleição de diretores, os Conselhos Escolares, as 
comissões que estabelecem critérios para ingresso nas escolas e 
a descentralização de recursos como suporte financeiro à 
consecussão (sic) propostas políticas, pedagógicas e 
administrativas. 

 

É possível pensar que o princípio da gestão democrática carecia 

de amplitude em alguns aspectos, visto que o foco estava todo centrado na 

escola e nas relações com a comunidade, não apontando a relação com a 

SMED. Com esse quadro e considerando que houve pressão para a adoção da 

organização por ciclos, em que medida os mecanismos democráticos por si só 

de fato estavam imbuidos de poder? Ou a participação ficaria reduzida ao 

sentido de estar presente numa louvação ou encenação. E se, quando do 

encaminhamento da proposta pela Monte Cristo, houvesse alguma previsão 

sobre o custo de sua implementação, quais desdobramentos adviriam? 

Não são as respostas, necessariamente, que estão na 

centralidade deste trabalho e sim o exercício empreendido no esforço 
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demostrar as várias possibilidades que podem ser consideradas para refletir 

sobre o que aqui vem sendo mostrado. 
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Caminante, son tus huellas 

El camino y nada más; 

Caminante, no hay camino, 

Se hace camino al andar. 

Al andar se hace el camino, 

Y al volver la vista atrás 

Se ve la senda que nunca 

Se ha de volver a pisar. 

Caminante no hay camino 

Sino estelas en la mar 

 

Antonio Machado 
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          o projeto defendido refiro que, quando participo de alguma 

discussão cujo  tema esteja ligado à Proposta por Ciclos de Formação, ou 

ainda quando sou indagada sobre onde estou trabalhando, digo que 

permaneço na Monte Cristo e em alguns casos acrescento que  continuo presa 

ao “cordão umbilical”, deixando subentendida uma relação maternal. Essa 

afirmação tanto pode ser entendida como relacionada à Escola como à 

Proposta. 

Essa compreensão também pode ser ampliada, partindo agora do 

que Madeira (2005, p.23-24) traz sobre de onde o pesquisador pode ver o 

universo por ele pesquisado: 

     Aprendi nestes anos que quem pensa, pensa o mundo desde o 
seu umbigo, e é daí que o mundo se esparrama e agrega o demais 
à volta do mesmo umbigo, como se uma mandala se formasse 
desde esse centro. Organizar o pensamento de forma mandálica é 
fácil, enquanto pensamento, mas quando tentamos organizá-lo de 
uma forma clara e evidente a quem a ele tem acesso, nos ocorre a 
linha, não necessariamente reta, mas em curvas. Essa linha, 
então, poderia partir deste centro – o umbigo – e, volteando ao seu 
redor, ir  agregando o que se esparrama à sua volta.  

N
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As voltas que compuseram o percurso feito até o presente 

momento têm aproximações com essa compreensão, pois entendo que a 

escrita deste trabalho parte desse meu olhar mandálico-umbilical e contou com 

contribuições cujos olhares partiram dos vários umbigos que participaram como 

entrevistados. 

Por mais que o olhar passeie, quem olha o faz de um lugar 

específico. De onde está com os pés fincados. Esses podem estar fincados em 

algum lugar cujo campo visual escolhido seja o que fica emoldurado por uma 

janela como um convite à contemplação. A paisagem vista pode ter sido 

escolhida, mas também pode ser vista como a única disponível.  

Quem olha faz opção por ver apenas dali ou pode buscar outra 

abertura, como uma porta, talvez de onde esse espaço imaginário  faça o 

convite a ultrapassar as fronteiras de seu umbral. Se a escolha for por 

atravessá-lo, o convite passa ser nos moldes do anunciado por Balandier 

(1997a, p.101) onde “Os dois universos têm limites incertos; bordas mal 

definidas os separam, passagens estão abertas de um lado para outro”. O 

convite é feito pela porta aberta e atravessá-la faz parte das escolhas. 

Das companhias escolhidas algumas compunham um coro de 

muitas vozes e talvez por inexperiência, mais uma vez ela, tenha ocorrido 

problemas na equalização para assegurar a audição das mesmas, permitindo 

uma transcrição de forma mais clara de tudo o que foi dito. Mas também pode 
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ser pensado que a impossibilidade aqui mencionada seja também uma forma 

de ouvir. Os ruídos fazem parte do som assim como o silêncio. 

Ao mesmo tempo em que falei de passado e memórias, fui 

fazendo indagações sobre o presente, indo na direção do que Balandier (1999, 

p.232) apresenta: 

     O atual exerce seu poder sobre o antigo, desmembra-o, puxa-o 
para fora de nossos usos e projeta suas partes nos lugares da 
memória. Também sedimenta, cria condições que, recombinadas, 
poderão surgir em novas formas sob a impulsão das 
circunstâncias.  

 

Mas as memórias pensadas como sedimentos, que estão 

depositados em um meio líquido e ao serem movimentados produzem uma 

espécie de borra, estão também no viés que é tratado por Bosi (1983, p.19) 

que, amparada em trabalho de Maurice Halbwachs, trata da “reconstrução do 

passado” e como o mesmo se processa. A situação exemplo por ela 

empregada é a da  “[...] releitura que o adulto faz de um livro de narrativas lido 

na já distante juventude [...]. A impressão inicial é a de um reencontro com o 

frescor da primeira leitura”. O estudo aponta que antes de abrir as páginas do 

livro, poucas coisas seríamos capazes de lembrar. À medida que a releitura se 

processa, as memórias são ativadas. 

O livro não está escrito. Mas o que se evidenciou, nas entrevistas 

coletivas, foi a reconstrução do passado a qual teve início no momento em que 

esses sujeitos foram reunidos e as perguntas começaram. No reencontro 

houve releituras de fatos, pois em alguns momentos umas intervinham nas 

falas das outras, tentando localizar no tempo quando e o que fora dito ou 
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realizado, explicitando discordâncias. As releituras podem ter acolhido a 

fantasia que habita o imaginário de cada um de nós, tal como refere Maffesoli 

(2001a, p.168) quando diz que essa “pode mudar, pode variar ligeiramente, e 

pode colar-se à pele daquele que a veste. A fantasia não é acrescentada, é 

parte integrante do personagem e é unicamente por comodidade de linguagem 

que podemos desdobrá-la”. 

As entrevistas individuais com ex-alunos e pais também 

estiveram próximas do que Bosi (1983) exemplificou. Mas nesses casos a 

reconstrução dos passado esteve mais associada ao que foi produzido, ao que 

ficou de contribuição na sua formação como sujeitos, a marca que a escola 

provocou neles, visto que os mesmos hoje, apesar de não fazerem parte da 

chamada Comunidade Escolar, aqui considerada na ótica de quem mantém o 

vínculo pela matrícula efetivada neste último ano, continuam vindo até ela 

esporadicamente, no caso dos ex-alunos, para “matar a saudade” (EICA2).  

Como se buscassem alimentar algo que permaneceu neles que poderia ser, 

talvez, alguma aprendizagem. Algo muito especial que eles viram nessa escola 

pela primeira vez, como, por exemplo narrado na EICA1:  

     Uma coisa que eu aprendi que eu acho que veio de lá [da 
EMEF Vila Monte Cristo], é um espírito de cooperação em vez de 
competição. [...]. Então eu acho que isso com certeza eu carrego 
comigo, de que cooperar é melhor do que competir. Ser melhor, 
junto com muita gente é melhor do que ser melhor sozinho, até 
porque tu vai mais longe quando tu trabalha em grupo. Porque 
uma coisa que eu carrego muito comigo é o trabalho em grupo, 
da força que isso tem, da força que tu consegue, das coisas que 
tu conquista trabalhando em grupo. Acho que tu não precisa 
aprender a competir com o colega por uma nota melhor se tu 
pode estar junto com ele construindo uma coisa mais forte. Se 
pode todo mundo ir melhor porque perder tempo competindo? 
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Em outra entrevista, EICA3, é referido que apesar do número de 

alunos ser grande, eles notavam que eram reconhecidos em sua 

individualidade pessoal, destacando como positivo, pois não eram um número, 

e atribuíam a esse fato um caráter mais humano, possibilitando a criação de 

laços de amizade que extrapolaram a relação professor-aluno.  

Reconhecem, em mais de uma entrevista, que os diálogos 

trocados com alguns professores, assim como as oportunidades aqui 

vivenciadas, contribuíram nas suas opções de escolha de carreira acadêmica.  

Foi apontada em uma das entrevistas, enquanto memória, uma lembrança 

marcante: 

     Muitas experiências, muitos amigos que eu tenho até hoje, até 
mesmo professores, e aqui eu acho que eu tive uma educação 
muito humana, que eu acho que não teria em outras escolas. De 
levar esse lado social sempre a fundo, tudo relacionado com a 
vida, vários conselhos que a gente ouvia aqui dentro [...]. (EICA3) 

 
 

Na percepção da liderança comunitária, EILC, a existência 

naquela comunidade de “uma escola exemplo”  já é motivo de “grande alegria”.  

O mesmo entrevistado diz não saber se houve adesão dos pais ao que foi 

proposto pela Escola e se os objetivos vêm sendo atingidos, mas acredita que 

sim, pois 

     [...] senão o povo reclama mesmo [...] já faz mais de dois anos 
e pouco que eu não escuto mais aquela coisa do inicio, de que não 
ia dar certo, de que as crianças não aprendem, hoje não tem nada 
disso, esses comentários não são mais feitos aqui na comunidade. 
(EILC) 

Ao indicar uma marca que caracteriza a Escola da Vila Monte 

Cristo, o mesmo respondeu que essa era da ordem de “ter iniciativa e por 
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sempre estar aberta  à comunidade. Está sempre  à disposição, sempre 

aberta”(EILC). 

Tais declarações, entrelaçadas com a dos outros pais, apontam 

para uma mesma forma de ver a escola, demonstrando uma sensibilização da 

comunidade, como um certo “caso de amor” entre ambas.  Essa sensibilização 

pode estar evidenciada na transcrição de uma das entrevistas onde está dito 

que: 

     Nós aproveitamos muito também. Nós crescemos junto com 
elas, nós aprendemos. [...] O que eu vou dizer mais? Só sei que foi 
muito bom elas estarem aqui! [...] ela [a filha da entrevistada] vai 
ensinar teatro na escola da mana dela. Pra ti ver que ela gostou 
tanto de aprender com vocês que ela quer passar o que ela 
aprendeu pros outros. (EICP1) 

 

Essa afirmativa vem ao encontro da hipótese apresentada por 

Maffesoli (1999, p.83) onde ele aponta que “a sensibilidade coletiva é, de um 

certo modo, o lençol freático de toda vida social” chamando a atenção para que  

não deva ser negligenciada a afetividade, devendo-se estar atento a ela para 

melhor compreensão do que move as diversas relações sociais. A vida social 

daquela comunidade está em estreita relação com a Escola. Nesse sentido um 

desejo manifestado em 1995, de que ela não fosse apenas mais um prédio e 

estabelecesse relações para fora das suas cercas, pode se dizer que foi 

atingido. 

A relação afetuosa e próxima com os pais também é bastante 

referida pelas professoras, lembrada inclusive a forma como mães e pais de 

ex-alunos vêm até a Escola contar o que anda acontecendo com seus filhos, 
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mesmo depois de eles deixarem de ser alunos da Escola, tanto quando são 

boas notícias, de conquistas, vitórias, ou não.  

Um outro aspecto que foi destacado na pesquisa e foi referido em 

entrevistas de professoras, diz respeito aos efeitos provocados na RME de 

Porto Alegre, quando da transposição da proposta. A repercussão foi tão forte 

que foi tema presente em duas campanhas eleitorais para a Prefeitura. Na 

última em 2004, houve a promessa durante o segundo turno, que os ciclos 

seriam revistos, o que levou alguns políticos a manifestarem seu apoio ao 

então candidato e depois Prefeito José Fogaça. 

Uma das primeiras ações empreendidas por políticos, após a 

eleição, tendo como foco esse tema, foi uma audiência96 na Câmara de 

Vereadores, em março de 2005, organizada pela Comissão de Educação, 

Cultura e Esporte – CECE. O tema em questão foi justamente os ciclos de 

formação. 

Fiz parte dos convidados a debater, por indicação da EMEF Vila 

Monte Cristo, e ouvi no final desse, de uma das vereadoras, ao dirigir-se a um 

ex-aluno que por iniciativa própria fizera uma intervenção em defesa desse 

modo de organização do ensino, que ele só obtivera sucesso em sua vida 

escolar porque fora alfabetizado em uma escola seriada. Essa afirmativa foi 

feita ao final dos debates e não houve possibilidade de questionamento 

naquele momento.  

                                                 
96 Acredito que haja registro na CECE dessa audiência, mas o que foi aqui narrado 
baseia-se nas memórias pessoais da autora e do ex-aluno, que é um dos 
entrevistados nesta pesquisa. 
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Também a SMED anunciou e iniciou uma pesquisa junto a todos 

os segmentos para proceder à avaliação. Apesar de não haver até esta data 

um documento com a sistematização conclusiva dos dados levantados, há um 

documento97 de março de 2006 onde a titular da Secretaria anuncia os dados 

parciais. Uma das questões traz esta afirmação: “os ciclos contribuem para o 

processo de construção do conhecimento do aluno”, ao que, na opinião dos 

“quase 70%”  dos professores que participaram da pesquisa, responderam ter 

concordância plena com essa afirmação.  

No mesmo quadro a progressão continuada é apontada como 

“um dos nós da Proposta”. Nesse ponto surge o índice de 67,3 que 

corresponde aos professores que responderam ao instrumento e concordam 

plenamente ou parcialmente com a afirmativa de que “os alunos que apesar de 

todos os esforços despendidos pela escola, SMED e comunidade não 

conseguirem avançar na aprendizagem devem ficar retidos para reforçar os 

conteúdos com dificuldades”.   

Mais adiante há, no quadro referido, a seguinte colocação sobre a 

avaliação: 

     O tema avaliação também apareceu ligado às afirmativas 
sobre progressão continuada. Conceito esse controverso, pois o 
cruzamento das afirmativas 11 e 12 [do instrumento de pesquisa 
em análise] tratando positivamente a Progressão Continuada e 
negativamente, respectivamente, mostram que apenas 20% dos 
que marcaram que não concordam com a Progressão 
Continuada, concordam plenamente com a retenção. (op.cit p. 4) 

 

                                                 
97 Avaliação dos Ciclos de Formação 2006 – Quadro Resumo da Avaliação 
dos Ciclos de Formação .  Porto Alegre: SMED, Março/2006, p.3-4.  
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São destacados esses pontos, pois a partir do momento em que 

foi feita divulgação desse documento, não mais foram ouvidas queixas públicas 

em encontros ou mesmo pela imprensa tendo como foco o ensino por ciclos.  

O destaque dado ao índice de concordância com a proposta e o 

tema avaliação, tiveram por objetivo mostrar que o pensamento dos 

professores da EMEF Monte Cristo aproxima-se do que foi analisado pela atual 

direção da SMED.  

Quando perguntadas sobre o que as faz permanecer na Monte 

Cristo a maioria das respostas gira em torno de ainda acreditarem na proposta 

e elas então fazem referências às condições dadas para sua implementação 

em 1995 e sobre as condições atuais. Essa afirmativa, que para alguns pode 

soar saudosista, permite pensar a progressão continuada como que 

condicionada a um aporte de recursos que hoje não existe. Talvez por isso 

apareça a incoerência nas respostas da pesquisa da SMED. 

Do ponto de vista teórico foram apontados argumentos que 

articulavam responsabilidades dentro e fora da escola, para que essa forma de 

progressão fosse efetivada estando conectada diretamente ao conceito de 

avaliação evidenciado no Regimento da Escola Monte Cristo e no Regimento 

Referência da SMED. O pressuposto foi o da existência de parceria escola – 

família – aluno - secretaria.   

A parceria com a SMED estava na lógica de que, como 

administradora que defendia a gestão democrática como princípio, era co-

responsável pelos resultados obtidos na consecução da proposta. Lançara o 
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desafio, acolheria quem aceitasse, dera condições para organização, não 

delimitara até onde poderiam ir, deixando as bordas indefinidas. Quem olhou 

este quadro pode ter visto um horizonte largo, como a visão da região da 

campanha do Rio Grande do Sul, onde não fica muito claro onde termina uma 

cidade e começa outra, onde é um país ou o outro. 

Quando parte do que foi pensado, foi questionado e modificado à 

revelia do desejo de uma das partes, e de forma unilateral, independente das 

razões postas, acredito que a forma como a SMED passou a ser vista então  

pela Escola foi para a ordem de Mantenedora, como aquela que sustenta, dá 

as condições materiais.  

Talvez nessa mudança de relação tenha ficado mais evidente o 

sentimento de ter ocorrido a apropriação. Era na produção da Proposta que se 

dera a constituição do coletivo, do grupo. Apesar de o anúncio, de que a 

mesma seria levada para a Rede, ter ocorrido no segundo semestre de 1996, é 

somente no momento da alteração nas condições de recursos humanos, no 

final de 1997, que essa idéia se impõe e passa a constituir as falas, os 

discursos de grande parte das professoras.  

Elas se sentem autoras, mas daquilo que foi implementado em 

1996, quando a proposta e o regimento foram autorizados pelos Conselhos 

Estadual e Municipal respectivamente. Como documentos públicos, deve ser 

reconhecido que seu uso é público, podendo sim servir de referência para 

outras escolas e outras redes.  
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A grande questão está no uso e por esse repercutir diretamente 

em quem apresentou essa possibilidade enquanto uma alternativa para o que 

era produzido na RME naquele momento.  

A forma como chegou às outras escolas foi muito diferente. A 

realidade das regiões, o grau de envolvimento das escolas com suas 

comunidades, assim como as relações entre esses sujeitos foram construídas, 

também tinham um peso. A história que cada escola havia construído até então 

tanto na organização do seu trabalho, como entre os seus pares pode ter 

sofrido, pelo menos no início, grandes abalos98. A visão dos demais 

professores da Rede pode ser a desordem em uma perspectiva negativa, 

destruidora. Não tenho infelizmente elementos para entrar em uma análise 

mais profunda visto que o estudo foi restrito ao grupo de professoras da Escola 

Monte Cristo.  

Com os dados parciais divulgados pela atual coordenação da 

SMED é possível, no entanto, indicar que podem ter ocorrido mudanças de 

entendimento na forma como a proposta foi recebida e a atual percepção da 

mesma. A resistência ao novo é sempre vista como desordem na perspectiva 

negativa, o que aponta o temor às mudanças. Tais temores, volto a afirmar, 

podem estar associados à vivência de experiências traumáticas ou resistência 

para não serem desacomodados de posições já há muito estabelecidas. 

A pressa e a urgência em levar ao conjunto da Rede também foi 

motivo de críticas. São de períodos bastante próximos os pareceres do CEED 

                                                 
98 No debate na Câmara de Vereadores um dos presentes mencionou que inclusive 
alguns professores foram acometidos de problemas de saúde em conseqüência 
deste tensionamento para implantação dos Ciclos. 
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aprovando as propostas. Esta proximidade é que produz idéia de que não 

houve uma análise de custos para implementação na rede como um todo. Isto 

leva à colocação de que algumas atribulações, decorrentes dos ajustes no 

quadro de pessoal, poderiam ter sido evitadas se tivessem sido mensurados os 

gastos. Também poderia ter sido estudada uma implantação em um número 

gradativo de escolas, buscando discutir os ajustes ano a ano, não em todas de 

uma única vez. O discurso inicial da SMED pós-publicação do caderno número 

9 era no sentido de que as demais escolas da rede poderiam optar, visto que 

havia um princípio da Constituinte Escolar que indicava como prerrogativa da 

Escola essa decisão. 

A referência às questões de disputa interna no Partido dos 

Trabalhadores surge à medida que o grupo responsável pela implantação da 

proposta no conjunto da rede concluiu a mesma em 2000, que era o último ano 

da Administração de Raul Pont, ligado à mesma corrente partidária do então  

Secretário Municipal o Professor José Clóvis de Azevedo. 

Em 1998 o PT venceu a eleição para o Governo do Estado do Rio 

Grande do Sul. Parte do grupo ligado ao Secretário, inclusive ele99, quando da 

criação da UERGS – Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – através da 

Lei n. 11.646 de 10 de Julho de 2001, e que foi após todos os trâmites 

aprovada em 19 de setembro do mesmo ano na Assembléia Legislativa do 

Estado, assumiu a tarefa de implantá-la.  

Nesse ínterim outra eleição para prefeito havia ocorrido em 2000, 

e a questão dos Ciclos esteve no centro de vários debates, e apesar da 

                                                 
99 O Professor José Clóvis de Azevedo foi o primeiro Reitor da UERGS. 
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manutenção da Frente Popular na administração da Cidade, houve uma troca 

no comando da SMED. A coordenação foi destinada a outra corrente do 

Partido dos Trabalhadores.   

Todo esse relato é para situar outra referência feita pelas 

professoras de que, em parte, as questões internas do Partido dos 

Trabalhadores estiveram pressionando e talvez motivando a urgência com que 

a Proposta foi transposta para a RME e  transformou-se em política de gestão. 

É possível inferir que a coordenação da SMED foi afoita ao não 

deixar transcorrer pelo menos o primeiro ano de efetivo trabalho na EMEF Vila 

Monte Cristo o qual após avaliado, conforme recomendação apontada no 

Parecer do CEED,  resultaria em um  relatório cuja elaboração  deveria ter 

como co-participe a Secretaria. O entendimento no grupo de professoras 

entrevistadas é de só aí então ter-se-iam elementos que pudessem  contribuir 

para uma outra versão da Proposta. 

Como já mencionado, há no grupo entrevistado uma espécie de 

crença em torno da proposta por ciclos. Nenhum dos entrevistados fez 

referência a que ela seja abandonada, embora façam ressalvas principalmente 

sobre a questão da progressão. 

Dos alunos, na EICA1 vem a seguinte afirmativa: 

     [...]o programa de ciclos tem uma necessidade, que eu vejo, de 
que o aluno tem que estar afim também, isso é uma coisa 
essencial, porque senão não funciona. Se tem gente que não está 
afim, não funciona. Tem que estar o professor afim, tem que estar 
o aluno afim, a equipe afim, senão como é que vai ter uma 
cooperação? 
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A recomendação dos pais é no mesmo sentido, colocando no 

grupo de professores, na direção da escola o propulsor da proposta, que se 

não houver afinidade entre estes e no compartilhamento de informações sobre 

os avanços e dificuldades dos alunos a proposta “não dá certo” (EICP2). 

Parto do que Balandier (1999, p.240) trata sobre a crença para 

tratar das motivações para o grupo de professores, tanto para acreditar na 

proposta, quanto a manter-se na mesma Escola: 

     O ato de crer é o remédio para a doença da incerteza, senão o 
único, pelo menos o mais antigo. Não cura, mas tranqüiliza. 
Quando a incerteza afeta regularmente as maneiras de ser, 
transforma-se em ameaça onipresente no curso ordinário das 
vidas, exaspera a busca das crenças às quais se apegar. Aviva a 
necessidade de ancoradouros, e esta pode paradoxalmente levar a 
uma busca errante de insatisfação; como se não houvesse lugar 
nenhum onde buscar o sentido.  

A busca que move os seres humanos pode ser vista desde o 

início da história do homo sobre a terra. O que moveu parte do grupo de 

professoras a buscar a Monte Cristo passou pela crença de que lá teriam melhores 

condições de trabalho, levando-as a aceitar de forma tranqüila o que lhes era 

proposto. 

Quando as desconfianças insurgiram nesse, aparentemente 

tranqüilo ancoradouro, as mesmas poderiam ter impulsionado esse grupo a 

empreender uma nova busca na errância ancestral do homem. Mas a permanência 

pode indicar que a busca pelo sentido estava concluída. É possível que o sentido 

da permanência esteja próximo do chamado por Maffesoli em suas obras por 

cimento societal, aquilo que une as pessoas a partir de uma experiência cotidiana, 

de uma vivência, de um sentimento de participação e que foi produzido na 

articulação dentre os vários encontros promovidos naquele lugar, naquela Escola. 
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Encontro de sujeitos, de idéias e - porque não? - de sonhos, de utopias. Aqui 

pensada na mesma perspectiva de Santos (2001, p.323), numa tentativa de 

reinventar o futuro e entendida como  

     [...] a exploração de novas possibilidades e vontades humanas, 
por via da oposição da imaginação à necessidade do que existe, 
só porque existe, em nome de algo radicalmente melhor que a 
humanidade tem o direito de desejar e por que merece a pena 
lutar. 

Uma utopia também associada a uma dimensão estética, advinda 

do fato de experimentar em comum, as quais, numa ligação estreita,  produzem 

um sentimento estético, tratado aqui pelo olhar de Maffesoli (1999, p.227): “E 

acontece que o sentimento estético é isso mesmo que, de um lado, reúne os 

pedaços esparsos, e, de outro, o que é experimentado com outros. Nos dois 

casos é o que funda comunidade” . 

A realização desta pesquisa possibilitou outras reflexões, que não 

tinham sido pensadas em seu início. No paciente exercício empreendido na 

escrita, na escolha das palavras e o pensar sobre cada uma delas, cada trecho 

pesquisado motivava pausas e esforço por localizar reflexões dos autores 

escolhidos, aproximando do rigor exigido para uma produção desta natureza.  

Ousando um pouco, recorro a Deleuze (1992, p.108) e digo ter 

procurado, a partir de um lugar, os olhares que permitissem ver o objeto que me 

propus analisar:a Proposta da EMEF Vila Monte Cristo e sua transposição para a 

RME “[...] por inteiro, segui-la e não julgá-la, captar suas bifurcações, estagnações, 

avanços, brechas, aceitá-la, recebê-la inteira”.  

No exercício empreendido, dialoguei com outros vários autores a 

partir do que via. Ouso dizer que procurei ter presente a orientação de Michel 
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Foucault e que tentei fazer com que aparecessem os discursos meus e dos outros 

e agora deixo este trabalho para o uso de outras pessoas, conforme lhes convier. 

A partir deste momento ele deixa de ser meu. 
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ANEXO  1 

 

ARTIGO DA JORNALISTA MARIA DA 

GRAÇA DA SILVA SCHMITT 
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ANEXO 2 

 

TEXTO COM O EXTRATO DA 
PROPOSTA PEDAGÓGICA DA ESCOLA 
MUNICIPAL VILA MONTE 
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ANEXO 3 

 

PARECER CME 021/95 
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ANEXO 4 

 

PARECER CEED 415/96 
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           ANEXO 5 

 

EXTRATO DO DOCUMENTO 
REFERÊNCIA PARA A ESCOLA 

CIDADÃ 
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ANEXO 6 

 

PARECER CME 005/96 
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ANEXO 7 

 

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 
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ROTEIRO PARA ENTREVISTA  PROFESSORES 
 
Nome: 
Data de ingresso na rede municipal: 
Escolas onde trabalhou na rede municipal: 
Em outras redes: 
Formação:  Médio, superior, etc. 
 
Roteiro semi estruturado: 
 
1)O que lembra dos anos anteriores a sua vinda para a Monte Cristo, em 
termos profissionais? 
 
2) Como soube desta Escola e o que fez decidir por solicitar seu remanejo para 
a mesma? 
 
3) Quais os sentimentos que lembras dos primeiros encontros? Impressões 
que marcaram que ficaram na memória?  
 
4) Fala do primeiro ano da Escola – pensamentos, sentimentos, percepções – 
em relação ao movimento de construção da proposta da Escola. 
 
5) Em que questões/decisões reconhece a sua participação e se identifica com 
a proposta de 1995? 
 
6) Que conexões, se existirem, apontas em relação a forma como funciona a 
organização da proposta hoje na Escola ? 
 
7) Em relação a SMED e a proposta aplicada nas outras escolas, como 
sintetizarias este processo e como isto repercutiu na Escola Monte Cristo? 
Como percebeste  a implantação da proposta nas demais escolas da RME? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA PAIS 
Nome: 
Idade 
Grau de instrução: 
Quantos filhos estudaram na Escola ou se tem filhos que ainda estudam: 
Teve participação em atividades para pais em outras Escolas? 
 
1) Qual a participação que os pais tiveram na organização da proposta da 
Escola? E a sua participação, qual foi? 
 
2) O que lembras dos encontros com os professores, secretaria? 
 
3) O que era comentado pelos pais nas reuniões ou em outros espaços sobre o 
funcionamento e organização da Escola em 1995 ? 
 
4) Do que foi dito que seria a Escola em relação ao que de fato pensas da 
Escola, quais são as suas impressões, como analisarias? 
 
5) Quais sentimentos em relação aquele momento e ao momento atual da 
Escola? O que sabes sobre o funcionamento atual? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTAS PARA ALUNOS 
 
Nome: 
Idade: 
Escolas onde estudou (por ordem) 
Que atividades tu desenvolves hoje? 
 
1) Qual a primeira coisa, situação, momento que lembras de vivenciar, 

acontecer aqui na Escola? 
 
2) O que pensaram quando ouviram falar que esta seria uma escola com uma 

outra organização? Percebiam diferença? 
 
 
3) O que sentiam quando conversavam com alunos de outras escolas? 
 
4) Percebe alguma diferença em relação a sua vida escolar por ter feito seus 

estudos nesta Escola? 
 
 
5) Sobre o modo de aprender, percebeste alguma diferença quando ingressou 

no ensino médio?  
 
7) O que guardas como sentimento em relação a esta Escola? Quais alegrias e 
quais tristezas tu associas a estes momentos? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTAS PARA EX-ASSESSOR  
 
Nome completo, formação, trajetória como educador. 
 

1) Peço que tentes recordar o momento onde começa a ser discutido na 

SMED a Escola da Vila Monte Cristo. 

2) Dos encontros com o grupo de professores em 1994, qual o destaque 

que farias em relação ao que foi conversado, quem coordenou os 

encontros, de quem partiu a iniciativa para os mesmos. 

3) A partir do momento que é definido o grupo inicial, quais 

desdobramentos aconteceram? 

4) Sobre a organização da proposta até o registro que foi encaminhado 

para os conselhos Estadual e Municipal, fala da tua contribuição e do 

papel dos professores. 

5) O ponto em que a proposta deixa de ser de uma escola e passa a  ser 

para a RME. 

6) Sobre a publicação do caderno nº 9 e o encaminhamento para que 

passe a ser o documento referência da RME. 

7) A falta de referência ao documento da EMEF Vila Monte Cristo no 

caderno 9. 

8) Como vês hoje, de onde tu estás, este processo todo. 

 

 
 
 


